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Arabišką Valstybių Armijos 
Žygiuoja j Palestiną

Žydų-Arabų Karas Plečiasi — Arabų Valstybes Sako, 
“K: ras Vienintelis Sprendimas” — Jungtinės Tautos 
Svarsto, Kaip Gelbėti Jeruzalę.

Berlyne Tebeina
Prestižo Karas

Amerikos kariškos

Praeitą savaitę žydų-ara- 
bų karas Palestinoj staiga 
išsiplėtė. Žydai užėmė Hai-
fos uostą ir dabar žydų Amerikos Kariškos vy- 
kraštutinių nacionalistų gin- riausybės viršininkas Berly- 
kluoti būriai veržiasi i gry- ne, generolas Lucius D. 
nai arabų miestą jaffą. Clay, skelbia, kad rusai ne- 
Arabų ir žydų kariai telkia-į privers amerikiečių sulaiky
si Jeruzalėj kautis dėl to kyti orlaivių skridimus Į 
miesto, kaip tik anglai pa- Berlyną iš Vakarų Vokieti- 
sitrauks iš jo. jos, nežiūrint, kad rusai gra-

Staigųs žydų laimėjimai
Palestinoj sukėlė kaimyni
nes arabų valstybes ir pen
kių valstybių kariuomenės 
jau žygiuoja i Palestiną.
Sako, ši šeštadieni arabų 
armijos iš Egypto, Trans- 

ir i

sina ir išleido naujus su
varžymus tokiems skraidy
mams. Gen. Clay sako, ame
rikiečiai laikysis senesnio 
susitarimo dėl susisiekimo 
oru ir neleis rusams to susi
tarimo pakeisti.

Jordanijos, Irako, Sirijos
Libano'Įžygiuos Į Palestiną, j JeŠko Walter P. ReU-
Ši antradienį Egypto arini- &__ v , v •
ja jau Įžengė į Palestiną. thei £mOCį~urfŽio

Šventosios Žemės karas Praeitą antradieni vėlai 
gresia išsiplėsti ir karo ki- vakare nežinomas piktada- 
birkštis aliejaus kraštuose ris bandė užmušti automo- 
gali virsti trečiojo pasauli- bilių darbininkų unijos pil
nio karo pradžia. mininką, Walter P. Reu-

Tuo tarpu Jungtinių Tau-Įther. žmogžudys paleido i 
tų organizacijos seimas New Reuther šūvi pro langą ir
V’ i n.oclzni nuknem uiifomA?j/CL '/V J CIUIVIII V’/IIJ- '

BANDĖ NUŽUDYTI UNIJOS PIRMININKĄ

Praeitą savaitę nežinomas piktadaris bandė nušau
ti Automobilių Darbininkų Unijos pirmininką Wal- 
ter P. Reuther, 41 metų kovingą unijų vadą. čia ma
tyti W. Reuther ligoninėj su sutvarstyta ranka, žmog
žudys paleido i W. Reuther šūvi pro virtuvės langą 
ir butų ji užmušęs, jei Reuther nebūtų netikėtai pasi
sukęs. Šūvis buvo nutaikintas i krutinę, bet Reuthe- 
riui pasisukus kulipka sudaužė jo ranką. Daktarai 
sako, ligonis pasveiks ir gal galės ir savo ranką val
dyti. Policjia deda dideles pastangas surasti žmog
žudį, o unijos jau paskyrė 120,000 dolerių dovanų už 
žmogžudžio pagavimą.

KARAS DABAR
“YRA ARČIAU"
Amerikos generalinio šta

bo viršininkas, generolas 
Omar N. Bradley, sako, kad 
dabar karas yra daug ar
čiau, negu jis buvo prieš 
tris mėnesius. Generolas sa
kė, kad dabar gali “kas nors 
atsitikti” ir karas prasidėti.

Amerikos Santykiai su Rusija 
Dar Eina Blogyn

“Karas Prisiartino’*, Sako Vienas Karo Vadas -— Įtem
pimas Gali Tęstis Ilgus Metus”, Sako Kitas Vadas — Bu
tinei Reikia Ginkluotis.

Po Italijos rinkimų santy
kiai su Rusija visai nepage
rėjo, bet “tarptautinė padė- 

Praeitą savaitę žydai Pa- tis” pasidarė dar labiau i- 
lestinoj užėmė Haifos uos- tempta. Staigus valstybės 

...c- kuriame gyvena 70,000 sekretoriaus G. C. Marshall 
ninkas kalbėjo senato vie- arabų. Uostas "buvo užimtas grįžimas is Bogotos rišamas 
noje komisijoj, kur jis liu- po dvejų dienų mušiu po to, su svarbiais sprendimais, 
dijo apie Amerikos pasiruo- kai anglai pasitraukė
Šimą. Jo pranešimas nebuvo miesto. Arabai 
paskelbtas viešai, tiktai jo

Prieš tris mėnesius buvo 
kalbama apie atsargas, o 
dabar reikia žiūrėti tikrovei 
i akis ir gal būt karas yra 
jau čia pat.

Generalinio stabo, virši-

perspėjimas apie galimą ka
rą pateko Į spaudą.

I) įdėli s Sujudimas 
Arabų Kraštuose

iš kuriuos Amerika turi dary- 
arba stengė- ti be atidėliojimo. Tie spren 

_i iš miesto pabėgti, arba dimai lies amerikiečių-rusų 
pasidavė žydams. santykius Berlyne, kur ru-

Tas Įvykis sukėlė daugy- sai ir toliau daro visokias 
bę protestų visuose arabų kliūtis amerikiečiams susi- 
kraštuose ir visur keliami siekti su savo kariuomene, 
reikalavimai.Kaip Paskirstoma

Amerikos Pagalba valstybės
Pagal Marshall planą A- riuomenę ........ , , . ... .

merika pasižadėjo duoti dus Palestinoj. Arabų kras- svirno, kad jos galėtų atsi 
Europos kraštams 5 bilio- didmiesčiuose vyko ir i laikyti prieš pirmąjį rusų 
nūs 300 milionų doleriu pa- vyksta didžiulės demonstra- i puolimą. Sprendimo laukia-

kad arabų 
siųstų savo ka- 

} karą prieš žy-

Sprendimas turi būti pada
rytas ir dėl skubaus Vakarų 
Europos valstybių apgink-

galbos jų ūkio' atstatymui, «jos, o spauda ragina vy- 
Iš tų pinigų Anglijai teks ’iasybės nebedelsti, kad 
1,324 milionai dolerių, Fran nauJa /katastrofa - n^.stlk- 
cijai — 1,130 milionų, Ita- arabus Javoje kitose 
lijai — 703 milionai, Olan- Palestinos vietose, 
dijai — 599 milionai,

ma ir Palestinos klausime, 
kur karas plečiasi.

599 milionai, Vo
kietijai —549 milionai, Bel
gijai — 295 milionai. Aust- 

< riiai — 185 milionai, Skan- 
kraštams — 200 

milionų, Graikijai — 106 
milionai ir Turkijai — 10;

Mainierių Unijai
Bausmė Atidėta

Praeitą penktadienį teis
mas svarstė mainierių uni
jos ir jos vado J. L. Lewisl

t oris e svarsto j-aiesviiiusi e . -
“ateiti” ir negali sutarti jo-,je. W. P. Reuther tik per ~ tūli JOS Rinkimų iŠ- Plieno Pramonė Jfa- dipąvijos 
kiu praktišku žvgių dėl tai- plauką išsigelbėjo nuo mir- X.*_ 17 .•
kos išlaikymo tame krašte, ties, kulipka jam sudaužė uaVOS Paskelbtos Zina Kainas
Didžiausias rupesnis Jung- ranką ir peršovė krutinę,! Italijos parlamento rinki- Plieno pramonės kompa- milionų dolerių. bylą dėl
tinėms Tautoms kyla dėl i bet daktarai sako. jis pa- mai balandžio 18 ir 19 dd. nijos jau pora savaičių ve- Amerikos pagalbos skirs- paniekinimo
Jeruzalės miesto likimo, sveiks ir jo ranka bus sugy- raėjo ramiai ir be kraujo da derybas su darbininkų tymas yra European Reco- sprendimą atidėti neribo-
Svarstoma siųsti tarptauti- dyta. praliejimo. Komunistai rin- unijų atstovais dėl uždarbių very Program Įstaigos ran- tam laikui. Tai reiškia, jei

kad Unija už pagavimą žmog-į kimus pralaimėjo, o krikš- pakėlimo. Praeitos savaitės i koše, kurios priešakyje pa-'un’Ja daugiau “nebeprasi- 
nuo žudžio paskyrė 100,000 do- . rionvs demokratai juos lai- gale plieno pramonės atsto- skiltas Paul G. Hoffman. kals”, tai bausmė visai at-

i' aro veiksmų. Bet kol Jung- lerių dovanų, o kitos unijos Į mČ)o. Pagal gautų balsų ir vai paskelbė, kad jie suma-
tinės Tautos “svarsto” Pa

nė policija i Jeruzalę, 
tą miestą apsaugojus

lestinoj kraujas liejasi.

Valstybės Sekr.

“civilinio 
ir

Italijos rinkimų rezultatai 
sulaikė rusišką imperializ
mą vienoje vietoje; bet ir 
ten bolševikų perversmo pa
vojus nėra praėjęs. Kruvini 
susirėmimai Milane ir Itali-
irver _ Tiurr>clG vi inc mjvn — cr ▼ x jvzct į^c*oxv>xx j-jvz
rodo, kad bolševikų jėgos 
Italijoj yra stiprios ir bet 
karia gali prasidėti pilieti-teismo njs karas j kurj j,. Ameri- 

nutare|ka hutų įvelta.

įtempta tarptautinė pa
dėtis verčia Ameriką sku
binti ginklavimąsi. Ameri-

-------------- puls, bet jeigu unija nepa- kos generalinio štabo virši-
SOCIALISTAI UŽ EURO- klausytų teismo vėl išlaisto Į ninkas, generolas Bradley 

POS FEDERACIJĄ Įsakymo nekelti streiko, tai sako, karas dabar yra daug 
Paryžiuje vykstančiame į unijai gali būti uždėta nau-i arčiau, negu jis buvo prieš

trylikos kraštų socialistų ja pabauda. ; tris mėnesius, o krašto gyni-
pasitarime Francijos sočia- Pagal unijos Įsakymą visi mo sekretorius J. V. Forres-

Liaudies Frontas, kuria- atstovai sako, jie* nesutiks Jistų vadas L. Blum siūlė, mainieriai praeitą savaitę tai sako, kad “kiekviena
me komunistai užima vy- uždarbius kelti. kad visos laisvosios Euro- S’jžo Į darbą ir anglių kasi-j diena yra kritiška” ir nors
raujančią vietą, gavo 30.7 Plieno darbininkų unijos Į pos šalys sudalytų stiprią mas eina normaliskai. karo gali greit nebūti, bet

Įtempimas gali tęstis ilgus 
metus ir reikia būti pasiruo- 

! šus.

- ir darbininkiškos organiza- pravestų atstovų skaičius žiną plieno kainas, bet grie- 
cijos jau paskyrė dovanos partijos užima tokią vietą: žtai atsisako pakelti darbi- 
26,000 dolerių. Policija jau Krikščionys demokratai ninku uždarbius. Derybos 
apklausinėjo daug Įtaria- gavo 48.7_ nuošimčius balsų dėl uždarbių pakėlimo dar 
mų žmonių, ypatingai iš ko- ir pravedė 307 atstovus; nėra baigtos, bet pramonės

Marshall Grįžo nuknistų tarpo, bet kol kas 
dar nesusekė, kas pasamdė 

frrį~ žmogžudį prieš didžiausios
žo iš Bogotos, Kolumbijoj, Reurter'ikt kacUaMk'ėsT 
kur iis dalyvavo Amerikos Keutnel Aak0’ kad pasikesi- 
resrubliku ' konferencijoj. dar¥“ dalJ'
Išvykdamas iš Bogotos G. davla«r k»ks 
Marshall sakė, kad labai cepiotls •
svarbus reikalai Washing- 
tone neleidžia jam likti 
konferencijoj iki galo.

Amerikos valstybių kon
ferencija baigsis šią savai
tę. Ji i riėmė eilę nutarimų 
ir tarp kitko numatė ankš
tesni bendradarbiavimą tarp 
Amerikos valstybių, o taip 
pat sutarė bendrai kovoti 
prieš bolševikų propagandą 
ir bandymą Įsiskverbti Į Lo
tynu Amerikos kraštus.

šeštadieni valstybės 
rotorius G. C. Marshall

KOMUNISTAS LAIMĖJO
ITALIJOS RINKIMUS
Vienas Italijos komunis

tu vadas, Luigi Prato, tikrai 
laimėjo Italijos rinkimus. 
Jis manė, kad jo partija 
rinkimus prakiš ir storai 
“betino” rinkimų loterijoj. 
Dabar, kada komunistai rin
kimus tikrai prakišo, tas pa
vyzdingas komunistų vadas 
uždirbo iš lažybų 60 milio
nų lirų, arba apie 100 tūks
tančių amerikoniškų dole
rių. Taigi, vienas komunis
tas tikrai rinkimus laimėjo. 
Tiesa, jis dikčiai ir pralai
mėjo, nes vyriausybė iš jo 
laimėjimo nusikniaukė rie-

POLICIJOS TARDOMAS

Detroite policija buvo su
ėmusi apklausinėjimui Nel- 
son Davis, negrą komunis
tą, kurs pasigyrė savo dar
bo draugams, kad jis žinąs, 
kas bandė nušauti automo
bilių unijos pirmininką W
P. ReutherĮ. Policija ilgai 

i tardė Nelson Davis ir, sako

nuošimčius balsų ir pravedė pirmininkas. Philip Mur- federaciją, kuri, reikalui 
1^2 atstovu; ray. sako, unija nestreikuos, esant, galėtų ginti Europos,

Dešinieji socialistai, arba nes ji yra pasirašiusi sutar- laisvę nuo agresijos, 
‘socialistinė vienybės parti- ti ir vra pasižadėjusiparti- tį ir yra pasižadėjusi neiti Į 
ja sulinko 7.1 nuošimčius streiką. Bet unijos atstovas 
balsų ir pravedė 33 atsto- sako, kad uždarbių pakėli

mo klausimas nėra baigtas 
ir unija reikalaus didesnių

vus;
Kitos partijos 

nuošimčius balsų 
stovu.

Rinkimuose dalyvavo 27 
milionai balsuotojų iš 29 
milionų turėjusių teisę bal
suoti.

gavo 13.5 
ir 52 at-

TĖ-I. R. O. UŽSMAUGĖ 
VIŠKĖS GARSĄ”

‘Tėviškės Garsas” Schwein- 
£urte. leidžiamas Lietuvių 
Tautinės Bendinomenės sa- 
yaitrastis praneša, kad per
imant IRO (International 
Refugee Organiza t i o n ) 
tremtinių spaudos priežiu-

LAIKAS IŠMESTI GENE
ROLĄ FRANKO

Italijos socialistų vadas
Saragat sako kad dabar. Amerika Nepadėjo
po Italijos rinkimų, kuriuos1 
bolševikai prakišo, atėjo 
laikas Vakarų valstybėms 
išmesti iš diktatoriaus

NEWYORKIEČIAI NEBE
VAŽIUOS UŽ NIKELĮ
New Yorko mieste už 

penktuką galima buvo va
žiuoti požeminiu traukiniu

Rusijai Ginkluotis
Amerikos prekybos de

ls diktatoriaus sos- parlamentas praneša, kad 
GRIAUNA PILIS ŽE- galybes mylių- Požeminių to Ispanijos kruviną dikta- 1947 metais Rusija bandė 

ME “DAUGINA” taukinių išlaikymas kaina- torių generolą Franko. Iki Amerikoje užpirkti labai 
Rusai rytinėj Vokietijoj v0 daug, bet nuostoliai buvo Italijos rinkimų Europa bu- daug traktorių, bet Ameri- 

isakė nugriauti kelias senas padengiami iš kitų miesto \-0 gąsdinama, kad “ateis kos vyriausybė greit apsi- 
vokiečių pilis. Vienoj vie- pajamų, o miesto gyvento- bolševizmas ir todėl mažai žiurėjo, kad rusai perka 
toi rasai pasigyrė kad nu- ia’ važiavo vis už nikelį, kam buvo laiko ir noro ru-j traktorius todėl, kad jų pa
griautos pilies vietoje (vie- Bet dabar. Ne^ Yorį°1!?i?f PinLtis Ispanijos apvalymu, čių dirbtuvės gamina tan- 
no hektaro plotas) bus au- ^as nutare pakelti iki Dabar bolševizmo pavojus kus. Kad nepadėjus rusams

. . iv Kii-zolm sumažėjo ir laikas prisimin
ti Hitlerio ir Mussolinio pa
likimą — Franko.

uždarbiu.

ginama “duona vokiečių 
tautai maitinti”, o kitos pi-i 
lies nugriovimą rusai patei
sino tuo, kad ta pilis buvo 
vokiečių militaristinės dva
sios buveinė. Kad “dvasiai

dešimtuko ir nuo birželio 
30 dienos važiavimas už 
kelį pasibaigs. Nekelio 
ras” New Yorke buvo nuo 
1904 metų, kada buvo ati
darytas požeminis gelžkelis.

ni-
“fė-

rą, tam savaitraščiui nebu- nebebūtų kur gyventi, Gla- 
vo atnaujintas leidimas lai- Sow pilis bus nugriauta.
kraštį leisti. Gal vėliau IRO 
ponai ir vėl susimylės, bet 
šiuo tarpu savaitraštis užsi
daro.

IRO yra Įkuria tremti
niams globoti, bet ta orga
nizacija pasišovė atlikti lie
tuviškai spaudai ir garsiojo

ŠOSTAKOVIČIUS DARO
VIEŠĄ IŠPAŽINTĮ koje zimas, 

Rusijos garsusis kompo- fjaUę tanku
zitorius Šostakovič, kuri ko- kinti savo

DIDELI AREŠTAI VISOJ
_________ BRAZILIJOJ . ____ ____

HENRY WALLACE TAL- Brazilijos vyriausybė Įsa- munistų partija apkaltino, reikalavimo 
KININKAS PABĖGO kė policijai padaryti areš- kad jis nukrypo į buržuazi- ,ių.

Roy Harris. žinomas A- tus tarpe komunistų ir daug nį meną is antro karto ais-
merikos kompozitorius, pa- jų suimta Įvairiuose mies- kinasi bolševikų spaudoj, 
sitraukė iš “Wallace for tuose. Brazilijos komunistų kad jis padarė klaidų iri
President” komiteto. Jis vadas senatorius Prestes pa- šventai prisižada laikytis 
sako Henrv VVallace labai bėgo iš Brazilijos Į Urugva- komunistų partijos linijos

bią dali mokesčiams, bet iri jį dar ir toliau apklausinės ....... ............. ...
jam liko. Tai, sako, vienin-lPats N. Davis, laike pasikė-igunai tikrai ims tremtinius kraštuose. Todėl R. 
telis komunistas, kurs Itali- sinimo prieš ReutherĮ, buvo globoti, o ne jų spauda apleidžia jo “treči; 
joj dabar neverkia. ’ dirbtuvėj. ‘smaugyti.

ginkluotis, traktorių išveži
mas buvo visai sulaikytas ir 
tais metais Rusija begavo 
Amerikoj nupirkti tiktai 
1,599 žemės ūkio trakto
rius. Pagal turimas Ameri- 

rusai gamina 
ir negali paten- 
žemės ūkio pa- 

naujų trakto-

LAKŪNŲ ŠEIMYNOS AP
LEIDŽIA VOKIETIJĄ
Daugiau kaip pusė visų 

Amerikos lakūnų seimui 
~ okietijoj, 

pat griž- 
8 gabe- 
tik bus 
laiviuo- 

;oj pat 1,600 la
kūnų šeimų narių apleis 
Vokietiją.ap

J4

Harris vajaus policija, sako, paga- 
trečią parti- vusi to pasitarimo dalyvius 

ir juos tardo

pavojus 
o gal patekti 

didesnę bėdą.
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SOCIALISTO RAŠYTOJO šizmu ar reakcija. Tokiose są-
BALSAS lygose yra suprantama, kad 

dargi kraštutiniai Amerikos 
reakcininkai gali būti su tam 
tikru pateisinimu perstatomi, 
kaip laisvės čempionai”.

James T. Farrell įspėja 
visus pažangiuosius žmones

Pagarsėjęs Amerikos ra
šytojas, James T. Farrell, 
garsiosios trilogijos “Studs 
Lonigan” ir daugelio kitų 
knygų autorius, rašo i “N.
Y. Times” laišką, kaip kai-U save apgauli "so- 
neji žmones tun žiūrėt. į vj jJk ; , atsikra.
stahmską režimą Rusijoj. . - cenzur06 sukuv.
Jo pasisakymas yra labai - y - yi^ vįsako 
budingas. Jis sako: Jnti vis« visada žodžjo

“Amerika yra kapitalistinė įj- minties laisvę, 
šalis. Aš šita laiška rašau, -----------------
kaipo socialistas. Socialistai 
daugiau negu kas kitas negali 
meluoti ir apgaudinėti. Papra
stas. Į akis krentantis faktas w Apie 40 dienų tęsėsi gin- 
yra tas, kad Amerika yra lais- Č8S anglių kasyklose. Ang- 
viausias kraštas pasaulyje, o liaka&iai iškėlė teisingą i ei- 
Sovietu Sąjungą yra labiau- kala\imą, kad jiems butų 

nelaisva šalis.” mokamos senatvėje pensi-
w jos, po 60 metų amžiaus ir

Apie Rusiją tas rašytojas pO 20 metų pavojingo dar
bo kasyklose.

TEISMAS IR ANGLIS

KELEIVIS, SO. BOSTON 

IŠRADO PATOGIĄ IR SAUGIĄ ATOMINĘ SLĖPTUVĘ
w ••• ---

Jo slėptuvė parodyta paveikslo dešinėj aukštai, o pats išradėjas įeina i savo 
slėptuvę ir tuneliu ją pasiekia. Pati slėptuve turi du auksti-s. vieną jo žeme, 
kitą viršuje.

Kas Savaite

šiai

sako šitaip:
“Galima pasakyti, kad ru

siškas staliniškas režimas per
manentinės revoliucijos idėją 
pavertė i permanentinio (nuo-

Jokių derybų dėl senat
vės pensijų nebuvo. Būdavo 
sueina “trys trustees’’ pasi
kalbėti — J. L. Levis pa-

Italija po Rinkimu
nistų viltis įsigalėti 
nuėjo niekais.

Italijos komunistai skun-

Pelitinis Banditizmas ja Velia, Ditkevieius Bro-
Pasikesinimas nužudyti nius, Janau Pąvel, Girko

Detroite viena iš žymiausiu Ficdor, Krivcikij Jaioslav, 
Amerikos uniju vadų, \\ ai- Lisinskas V ladas, Mickevič 
tei- P. Reuther, teisingai su- Tamara, Neliubši Jadvyga, 
kėlė didžiausią pasipiktini- Salin Dimitrij, Safarov Vla- 
mą visoje visuomenėje ir dimir, Slučevskij Lev, Si
mpatingai tarpe darbininkų, pailo St. ir kiti...
Laimei, VValter Reuther iš- Visi čia paminėti žmonės, 
liko gvvas, nors ir sunkiai puškeliai nuo L palo ir vie- 
sužeistas. nas kitas v lėtinis samdinys,

Klausimas kyla, kas? Kas buvo apdovanoti už lietu- 
pasamdė žmogžudį paleisti vių persekiojimus, nes jie 
šūvį į unijų vadą?' Pramo- dirba teisingumo ministeri- 
nės bosai ar komunistai? joj, prokuratūroje. Tos mi- 
Ee irodvmu, sako. negalima nisterijos priešakyje stovi 
nieko kaltinti ar mėtytis į- “ministeris’’ Domaševičius, 
tarimais. Bet įtarimas sa- garbingo ir seno veikėjo 
vaime kyla. daktaro Domaševičiaus ma-

Už žmogžudžio pagavimo skoliams parsidavęs sūnūs, 
paskirta didelė dovana. Po šito ponaičiuko vadovy- 
Unijos jau skyrė apie 120 be “teisingumą” Lietuvoje 
tūkstančių dolerių atlygini- vykdo beveik išimtinai rū
mo už padėjimą pagauti tą sai. Tokių lietuvių budelių, 
žmogžudį. Paskyrė dovaną kaip pats Domaševičius, 
ir... komunistai. Bet ar Ma- Lietuvoje mažai tėra. Todėl 
saliko žmogžudžiai nesake Maskva jų prisiunčia iš 
graudingas prakalbas prie “broliškos” didžiarusių tau
kavo aukos kapo? Ar Chi- tos.

Vėl Iranas?
Kaip devingalvis smakas 

“dinamiškas” Maskvos im
perializmas nerimsta savo 
kailyje. Jei jis gauna per 

jis tuoj 
ir bando

cagos gengsteriai savo au
koms nesiunčia kartais gra
žių gėlių vainikus prie ka
po?
“Buržujai Su Mumis”

jų Antanas Bimba, žinomas nosį vienoj vietoj, 
pa- “proletariškas” zaunorius. žiojasi kitoj vietojlatinėj baimėj 

saugomi begailestingc 
tosios policijos' 
laisvo žodžio
meno darbininkų 
tik dalis staliniškos Rusijos 
istorijos.

“Rusijos valdžios politika, 
kuri naudoja milionus žmonių, 
kaipo darbo vergus, yra vie
nas iš šlykščiausių Rusijos vi
daus politikos požymių. Ji sa
vo baisumu toli pralenkia me
no ir literatūros cenzūravimo
puiįvmą r\aip pi akti-Jl vra

kuojama Rusijoj. Bet visgi, 
spaudos cenzūra ir autoritari
nė kontrolė rašytojų, 
jų. muzikų ir meno dar’oinin

inkimi- bolševikų “Laisvėje” labai ką nors pralyti. Italijoj Ma
tu- džiaugiasi, kad New Yorke skva užsirijo, laisvi rinki-

nw„„ nmv, ižv^u ką. Italija šiuo tarpu lieka damas wallacinio tipo pie- retų pripažinti tą taKią, kad įvyko riebių buržujų vaka- mai ten kuliam laikui šu
nienų unija uveae angių- ‘. . 2eĮežjnė< uždan- pio Pietro Nenni, rinkimuo- dar niekur pasaulyje lais- nenė (po $100 nuo snukio> laikė jos ekspansiją. Bet
kasius į nepaskelbtą streiką susmuko. Xenni negud- vuose rinkimuose žmonės, ir po vakarienės \Vallace Maskvos ilgi pirštai tuoj
knnn & Balsavimas balandžio 18 rioje vadovybėje partija ne- savo daugumoje nėra pasi- linkimų kampanijai liko reiškiasi kitur.

išsprendė Italijos vietą teko savo įtakos darbiniu.- sakę už savo pavergimą. Tą pelno “apie šimtą tukstan- Dabar vėl “eilėje” alie-
varžytynėse. kų masėse, ’o vadovavimas patvirtino ir Italijos rinki- čių dolerių*’. Bimba sako, juotas Iranas. Maskva siun- 

Italijos socializmui atiteko mai. vakarienėj spyčius drožė čia beveik kasdieną Tehe-
socialistinei vienybės parti---------------------- “pažangioji buržuazija’’. rano valdžiai grasinimus,
jai, kurios priešakyje stovi AMERIKA NETURI SVE- Bimba džiaugiasi, kad notas, perspėjimus ir kalba-
Šaragat ir Lombardo, abu TIMTAUČIU LEGIONO .tiek buržuazijos atstovų ati- ma. kad gal ir raudonoji
atsiskyrę nuo bolševikų ------ darė savo mašnas Wallace armija vėl bandys veržtis į
prieplakos Nenni. Dabar po Amerikos konsulatai viso- garbei. Proletariškas Bim- tą viliojantį kraštą, kur
rinkimų Nenni vedamoj <e pasaulio dalyse gauna
partijoj eina eilinis krizis ir daug užklausimų apie isto-

pensijų klausime laimėjo. 
Bet bekovojant už pensijas 
unija susikibo į čiupras jau
ne be su darbdaviais, bet su 
vvriausvbe.

Anolin -—e---

tarptautinėse
Bet Italijos vidaus klausi
mai po rinkimų yra lygiai 
tie patys, kokie jie buvo ir 
prieš rinkimus. Parlamento 

kasyklos na es- rinkimai duoda italams pro-
minė krašto gamyba. Jei gos savo vidaus klausimus
angliakasiai ir darbdaviai išrišti demokratiškai, be

mintyto- susipyktų “ant amžių” ir smurto ir diktatūros. Bet ar
bent pusmetį niekas nekas- tie klausimai bus išspręsti, į naujas

kų yra ne tiktai Rusijos daly- tu anglių, tai ne tik anglia- pareis nuo pačių italų mo
kas. Jei tos rūšies cenzūra gy- kasiai, bet ir daugybė kitų kėjimo ir noro.
vuoja. ji atsiliepia visame pa- pramonės šakų darbininkų Svarbiausieji klausimai.

' ’ ~ atsidurtų gatvėje. Vadinasi, kūne stovi prieš Italiją, yra

subruzdimas atsi
skirti nuo bolševikų ir stoti 
už demokratiška ir sociaiis-

ba labai patenkintas, kad aliejaus daug, o armija silp- 
ir buržuazija su M'allace. na.

Bet Bimba užmiršta pa- “Pagunda Irane tikrai 
akyti, kad Amerikos darbi- *vra. didelė. Kaip palikti ra-

jimą į Amerikos kariuome
nę arba į Amerikos “sve- ____
timtaučių legioną”. Ypač ninku unijos yra prieš Wal- mybčje kraštą, kurs negali" u:i:„«*.: J „ i... iinerink'lnnti 1/Gi-inr.

šaulyje.”
t m r n * t parūpinamas kraštui užtikrinimas
J. r. farrell toliau paša- nėra tiktai angliakasiu ir darbininkam^ . 

koja apie rusų muzikų, gar- kasvklu savininkų reikalas, didžiųjų dvaru 
šiųjų rašytojų ir artistų h- bet tafir viso krįt0 ’ - J
kimą. Jų likimas yr
nas, jei tik valdžia 
kad jie nukrypsta
džios nustatytos “linijos . jj tylėtų ir leistų gelžke- sės? Nuo to pareis 
Bet Įdomus dalykas yra tas, liams, plieno, automobiliu demokratijos ateitis, 
kad nežiūrint galybės fak- ir kitoms prarnonės šakoms Tuoj po 
tų,, nežiūrint neginčijamų į- sustoti, ji nebutu verta va- krikščionių 
rodymų apie pnespaudą Gintis vyriausybė. tijos vadas
Rusijoj, daugybė žmonių . .. . .
nenori tikėti, kad taip yra' . Kai unijos susipesa su vy- 
Yra amerikiečių, kurie ne- fiau?> ue, jos paprastai pra- 
noi"
Ii
Jie
dą”. Tos legendos pagrin- IS _'eG.aiPa .mainierių 
das yra manymas, kad unija nėra joki išimtis.

“1) Sovietų Unija yra so Teisėjo T. A. Goldsbo- 
cialistinė valstybė ir 2) kad •*°ugh uždėta unijai pabau-

darbo miestų 
ir išdalijimas 

kaimu

tinę programą, griežtai at- daug tokių užklausimų gau- iace. Milionai darbininkų apginkluoti didelę kariuo- 
metant Maskvos peršamą na Amerikos konsulatai Eu- smerkia AVallaee, o bončius men§^ Kaip gyventi taikoje 
“liaudies franto” vienybę.
kuri yra tik apgaulė ir veda 

be-!į diktatūros įsigalėjimą.
evikų 

Ita- 
uda- 
dar-

Italijos bininkų partiją, su kuria ir

ropeje, Kur tūkstančiai jau- riebių buržujų jo laimėji- su. kaimynu, kurs turi daug 
nų vyrų norėtų įsirašyti į mui dolerius deda. Bimba aliejaus ir nenori jo atiduo- 
Amerikos ginkluotas pajė- giria buržujų paramą ir nie- tJ (b'kai Maskvos vagims? 
gas. Ypač daug tokių už- kiną darbininkus, kam jie iš tikrųjų, Iranas “provo- 
klausimų ateina į konsulą- eina prieš Wallace. Tai kuoja” Maskvos “taiką my- 
tus da^ar kada senatorius toks tas Bimba “proletariš- Hnčius” žulikus. Jei Ame- 
Henry C abet Lodge įskėlė kas politinis Tridmikė. rika ten pasiųstų, kaip i 

....... .... tumanv mą ^ucaryti >vetrm- Ras Stalinui gerai, tai Turkiją dau^ orlaiviu ta-
klenkalai ir pramonininkai taucių legioną Amerikos Bimba tą giria, nors tai “ ’ “ ąaug oi laivių, ta

ar ita- tarnyboje. Ar tas sumany- kvepia Morgano
prie sa- * ' - — -

• . *■7 °
rinkimų Italijos turėtų skaitytis. Bet ar ita- tarnyboje. Ar'tas sumany-kvepia 'ŠoTgano "paražtiį. kad bjrajlas k'turi “S?

. . , nėra žino- kais pinigais. By tik tetų- venti ramvbėip
dai pei ma, bet kandidatai jau skel- šiui Maskvoje butu naudos., 

pasaulio kam-

demokratų nar
dė Gasperi už

tikrino, kad krikščionys de
mokratai savo pažadus iš
pildys. Jis tain pat sakė.

žmonijos interesai yra tie pa
tys. kaip Sovietų Sąjungos in
teresai, kas faktiškai reiškia, 
kaip Rusijos režimo interesai. 
Tuo tarpu paprasčiausias fak
tas yra, kad stalinizmas šian-

profesionalų, išlavintų žmonių 
su kaledžiaus mokslu pasidavė i 
tai legendai.”

da yra tik vienas vyriausy
bės ginklas, o tokių “gink
lų ’ vyriausybė turi ir dau- 
•^?au* Atrodo, kad mainie
rių unija tą suprato ir bent 
šiuo tarpu “nebandys jėgų” 

dien yra pati juodžiausioji re- su vyriausybe.
akcija pasaulyje. Jos propa- “Iron Age” apskaičiuoja, 
ganda yra daugiau kenksmin- '^^d angliakasių streikas SU- 
ga ir toliau siekianti, kaip na- mažino plieno gamybą 
cių propaganda. Didesnis sta- L500,000 tonų, arba, rei?- 
liniškos propagandos veikimas kįant pagamintų produktu 
remiasi sovietiška legenda, kiekiais, išeina, kad bus pa- 
Daug inteligentu, liberalu, gaminta mažiau 300,000

automobilių, 20,000 farmų 
traktorių, 200,000 šaldytu
vų, 200,000 krosnių, 200,- 
000 skalbiamųjų mašinų, 
1,000 mylių aliejinių dudu.Šiandien sovietiškas reži

mas padarė tai, kad žmonės 
laisvajame pasaulyje daž
nai patys savo tarpe nebe- 
susikalba. J. T. Farrell dėl 
to sako:

10,000 prekinių vagonu ir 
14 laivų-tankierių.

Gamybos nuostolius gali
ma apskaičiuoti ir darbinin
kų

Londono mieste, Anglijos 
sostinėj, Grosvenor aikštė
je stovi šitoki Amerikos 
mirusio prezidento Frank

lų socialistai priei 
sitai^pės vienybės, 
anksti pranašauti. Socialis
tinė vienybės partija, kartu 
su artima liberalų partija, 
rinkimuose surinko apie 10 
nuošimčių balsų ir ypač pa
sirodė stipra darbininkų 
tarpe. Nenni gi'upė ištirpo 
“liaudies fronto” bolševisti- 
nėje baloje, bet po rinkimų 
ir joje eina atsipeikėjimas.

Italijos rinkimuose dau
guma atiteko krikščionims 
demokratams, kurie i rinki
mus ėjo popiežiaus laimina
mi ir žadėdami įvairias re
formas. Kadangi popiežiaus 
laiminimu masės nebus pa
sotintos. tai de Gasperi par
tija turės arba vykdyti savo 
ipažadus, arba susmuks vė
li iau.

Italijos fašistai, monar- 
chistai ir visokios dešinio
sios skeveldros pasirodė vi
sai be įtakos. Bent šiuo tar
pu.*

Italijos komunistai, “stip
riausioji komunistų partija 
už Sovietų Sąjungos ribų” 
rinkimuose buvo 
apie save
fronto

biasi
pu.

JAMES ROOSEVELT

Tautos “Gelbėtojai”
Lietuvių tauta turi daug 

. r . užkirto visokių “gelbėtojų”. Iš Šve-
kelią Maskvai veržtis to- dijos skelbiasi “Bendrojo 
hau ? vakarus. Tai nereis- Demokratinio Pasireiškimo 
kia kad Italijos vargai ir Sąjūdžio Užsienio Delega- 
tnikumai pasibaigė, bet di- turą”, kuri dedasi atstovau- 

pasaulio grumty- janti kovojančią lietuviu
lUlU nebuS Uut^ ir Siriasi ^vo 

Įjungti į Maskvos vergu su Lietuva, 
skaičių, bet stovės šioje pu- Iš Šveicarijos skelbiasi 
seje geležines uždangos kitas gelbėtojas, Gabrys- 
ii bendrai su Vakarų Euro- Palšaitis su “Lietuvos gel-

- P?du rZ‘ bėjimo komitetu”. Gabrio 
kirsti kelią Rusijai plėstis, “paršaitiada” jau 
Italijos socialistų vadas Sa- nai baikojasi ir 
tagat teisingai sako: Rinki- yra sukėlusi juokų, 
mai parode, kad Italija yra n
Europoje, o ne Balkanuose.. Romoje vaikščioja vienas 

Dar niekur pasaulyje lais- .P Išmatas, kurs kelnių ta
vuose rinkimuose bolševi- sen®Je nešiojasi Smetonos 
kiškas totalitarinis rėžimas testamentą, arba taip vadi- 
nepajėgė laimėti. Ne žmo- Pan?3 "Kybartų aktą” ir sa-

Italija su Vakarais
Italijos rinkimai

gana se- 
nemažai

Kalifornijos demokratų 
sutelkusi pirmininkas, .James Roose- 

man?ą “liaudies velt, mirusio prezidento su- 
koaliciją iš visokių nūs, per Jackson minėjimo

nių valia įkėlė į valdžią bol 
ševizmą ir kituose Europos 
kraštuos, neišskiriant nei 
Balkanų, nei dargi pačios 
Rusijos.

Grąžink laisvę Europos 
žmonėms —bolševizmas su
biręs į dulkes. Uždėk Euro
pai .Jaltos judošiška “susi

kosi esąs tikrų tikriausias 
‘tautos vado” įpėdinis. Tai 

dar vienas bloznas.
Žodžiu, kai tauta serga, 

kai ją priešai naikina, tai 
šundaktarių ir 
netrūksta. Ir

gelbėtojų” 
visi gudrus, 

plepus u* daug išmaną, kad 
net koktu. j.

negautais uždarbiais ir 
"Visi idealai, kurie iki šio-į čia vien angliakasiai praki-

k> buvo siejami su žodžiais, SO 100,000,000 dolerių už-_____
teisingumas ir laisvė, dabar darbių, šimtas milionų už- lin Delano Roosevelt stovy 
liko apversti aukštyn kojomis.: darbių tai yra 70 kartų di- la. Ją pastatė anglų tauta. 
Neteisingumas ir žiauri prie- desnė “pabauda” pačių an- prisimindama mirusio pre- 
spauda vadinama laisvės var- gliakasių užsidėta, negu zidento ir visos Amerikos 
du. Laisvė, nepriklausomybė teisėjo Goldsborough pa- pagalbą Anglijai per antrą- 
ir teisingumas vadinama ta- bauda unijai. Jj pasaulinį karą.

„, . n judosiską
nedaperėtų liberalų ir kai- iškilmes visai nutylėjo pre- tanm3 ’ — ji bus pavergta.
riaplepių socialistų ir surin- zidento Trumano vardą ir Apdovanoti Budeliai Monaco viešpatystės gar-
ko apie 30 nuošimčių balsų, iš kelių kartų užsiminė ge- Vilniaus “Tiesa” praneša !susis lošimo kurortas Monte 
Tai yra jėga, kuri dargi at- nerolą D. D. Eisenhowerį, kad už “stiprinimą socialiaiCarl° skelbia, kad Derei- 

--tmio teisėtumo” Lietuvoje,tais metais lošimo “CaSno” 
buvo apdovanoti medaliais' *urėj° didelius nuostolius, 
ir garbes raštais sekantieji ,Sako’ nuostoliai kilo iš to, 
okupantų budeliai: Archu-ikad mažai žmonių atvyko 
P°v, Filunon, Bogačev Ivan, ®avo1 pinigus pralošti j tą 
Bodek Bromslav, Brianska-|le?allškų vagių lizdą.

siskyrus socialistams ir vi- kaipo demokratų kandidatą 
šokiems liberalams, bus pa- į prezidentus. .J. Roosevelt 
jėgi trukdyti krašto ūkio at- mano, kad su prezidentu 
statymą ir galės rimtai pasi- Trumanu demokratai nega- 
tamauti Rusijos impenaliz- lės laimėti šio rudens rinki
mui. Bet šiuo tarpu komu- mų.
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KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA

KAS SKAITO, RAŠO 

TAS DUONOS NEPRAŠOAmerikos Lietuviu Gyvenimas
Keletas faktų apie Floridą

Biznio progos saulėtame lis. Pietinis jos galas siekia 
krašte. beveik atogrąžų ir klimatas

Daug kas teiraujasi, ar tenai karštas, kai tuo tarpu 
galima butų nuvykus Flori- jos šiaurėje oras beveik vi- 
(lon užsidėti koki bizni, iš dutiniškas. Taigi, klimato 
kurio butų galima gyventi žvilgsniu, tarp jos šiaurės ir 
tenai? Kaip brangus Flori- pietų yra didelis skirtumas: 
doj namai, taksai ir*tt. skirtingi auga javai, daržo- 

Esu jau rašęs, kad dabar- vės ir vaisiai. Žemės ūkis 
tiniu laiku Miami mieste čia, tur būt, mažiausia rizi- 
yra apie 100 pastoviai apsi- Kingas biznis, ii geriau ap
gyvenusių lietuvių šeimynų, simoka negu šiaurėj, nes 
Pastoviai apsigyvenus i a i s kai kurias daržoves galima 
čia skaitomi tie, kurie turi nuimti po tris kartus per 
nusipirkę namus. Daugumas metus, tačiau nepatyrusiam 
jų yra jau prasigyvenę žmo- ir čia gali būti pavojų, 
nės, nes namai čia brangus Ir bendrai, kurią šaką be- 
ir be kapitalo jų neįsigysi, imtume, visur reikalingas 
Taip, jei palyginti su namų tam tikras patyrimas. Todėl 
kainomis šiaurinėse valsti- kas nori važiuoti Floridon 
jose, tai Floridos namai biznio daryti, tam geriausia 
brangus. Jie čia statomi iš butų pirma nuvykti tenai ir 
cementinių blokų, kurie yra susipažinti su vietos sąlygo- 
pigiausia statybos medžią- mis. Kam rupi žemės ūkis, 
ga. Langų ir durų adverijos tas turėtų gauti darbo pas 
taipgi iš cemento nulietos, farmerį.
Skiepų po namais nekasa ir Derlingiausia Floridoj že- 
pamatų žemėn neleidžia, mė randasi apie Okičobi 
kaip šiaurėje. Padaro tik ežerą, į vakarus nuo Palm 
grioveli per kokį sprindi, Beach, valstijos vidury, 
pripila cemento ir deda ant Juodžemi iš tenai kasa ii

SKERDYKLOS FORMANAI GABENA MĖSĄ

Didžiųjų skerdyklų streikas vis dar tęsiasi. Paveiksle matyti, kaip Kansas 
City, Kan. vienoje didelėje skerdykloj formanai ir “bosai” stumia mėsos pri
krautus vagonus už pikieto linijos. Gelžkelių darbininkai atsisakė paimti va
gonus su mėsa iš dirbtu vės, kuri yra apstatyta pikietais, bet jei vagonai yra 
išstumiami i “neitralią” vietą, tada gelžkeliečiai prikrautus vagonus paima. 
Fotografija buvo nutraukta per vėlų tvorą, todėl ji išėjo “klietkuota”.

HARTFORD, CONN. atliks MIAMI, FLA.iš Grand Rapids at
važiavęs choras gegužės 2 --------

prane- d., antrą vai. po pietų, Cus- Balandžio 11 d. 
ter mokyklos svetainėje. Į- šauktas vietinio

ONEONTA, N. Y.me ‘‘įvilioti” į malonias i
mums surengtas vaišes. Bu- --------
vome labai sujaudinti musų Mirė Pijus Karalevičius 
( raugų ir giminių meilio- Kovo 31 d. čia mirė Pijus 
mis vaišėmis ir jų dovano- Karalevičius, sulaukęs 75 
mis. metų amžiaus. Palaidotas

Tariame nuoširdžiausią balandžio 3 Kalvarijos Kal-
ačiu Mr. ir Mrs. I. Trucins- no kapinėse. Velionis iš 
kas ir Albertui, Mrs. I. Bil-'Lietu vos paėjo iš Plutiškių 
la, Mrs. E. Mažeika, Mr. ir parapijos, Rufinkos kaimo. 
Mrs. J. Shlekis, Mrs. L. Lau- Suvalkų rėdybos. Jis atva-
kautis, Mr. A. Billa, Mr. ir 
Mrs. Al. Shlekis, Mr. ir Mrs. 
S. Shlekis ir Henry Stakio- 
niui. Taip pat širdingai dė
kojime šeimininkėms už 
g: rėžias vaišes ir visiems 
tų vaišių dalyviams.

Matthcw ir Anna 
Stakioniai.

BRCOKLYN, N. Y.

žiavo į Ameriką būdamas 
19 metų amžiaus ir apsigy
veno Brooklyne, kur vėliau 
turėjo kriaučių dirbtuvę. 
Bet 1921 metais jis pirko 
farmą Oneontoj ir visą lai
ką gyveno savo ūkyje, čia 
bedirbdamas ir baigė savo 
gyvenimo dienas.

Velionis paliko dideliame 
nubudime savo žmoną Ievą, 
sūnų Edvardą namuose ir 
dukterį Eleonorą Courteau, 
keturias anūkes, vieną anu-

Svarkios Prakalbos
Sekmadienį, gegužės 9 d

2:30 vai. po pietų Brookly- ką ir dvi seseris, Magdale- 
no A. L. Piliečių kbubo sa- na Ambrosienę ir Oną Rač- 
lėje įvyks svarbios prakal- kauskienę Kalifornijoj, 
bes. Kalbės Rima Čerkeliu- Velionis per ilgus metus 
nienė, K. Balčauskas, ir Dr- skaitė “Keleivį”. Tegul bu-

pat p •}<» -b Paiaujis. Prakalbas nio- na jam lengva Amerikos bALt .5j šia Lgg kuopa žemelė. J. K.
buvo su-Vietos laikraščiai 

ša, kad didžiosios Pratt and
Whitney orlaivių dirbtuvės, žanga 50 centų ypatai. Pel- skyriaus narių susirinkimas 
kur išdirbami motorai crlai- nas skinamas Lietuvos gel- pas C. K. Brazę. 
viams, orlaiviai ir Įvairiau- bėjimo reikalams. Viršmi- Atidarė susirinkimą pirm. 

jo cementinius blokus. Už- veža toliau pardavimui kaip šieji ginklai, greitu laiku nėtas choras giedos ir per J. Bubnis. Buvo perskaity-
deda čerpių stogą sienas iš trąšą. Bet žemės paviršis pradės dirbti trimis pamai- mišias. A. L. larybos narės tas protokolas ir praėjusio
lauko ir vidaus aptinkuoja tenai žemas ir lietingais lai- nomis, nes turi didelių ka-suneš maisto pietum ir va- susirinkimo ir priimtas.
—ir namas gatavas. Penkių kctarpiais patvinsta. Atski- nškų užsakymų iš valdžios.: karienei dėl koncertininkų. Vėliau išduotas raportas
kambarių toks namas kai- riems ūkininkams
nuoja tačiau tarp $12.000 buv 
ir $14,000. todėl

Lietuviai turi prisipirkę kompanijos
didesnių namų ir išleidžia sukapojo sklypais po 40 kas imperializmas neuz- 
kambarius turistams. Iš to akrų ir tarp tų sklypų iš- grobtų viso pasaulio, 
jie gauna pajamų žiemos kasė mašinomis kanalus, • —o—
metu. Jei žmogus turi išmo- kurie dabar šlapiais perio- Vietinis BALE skyrius,
ketų namą, ir prie to dar dais vandenį nutraukia, o ypač moterys, nepailstan-

Visi kalbėtojai jau yra 
žinomi Brooklyno lietu
viams. Drg. Rima čerkeiiu- 
nienė kalbės tema “Moteris 
ir Politika”, K. Balčauskas 
i aibės tema: “Žmonijos ke
bas i Laisvę ir Demokrati- 

Dr. J. Pajaujis kal- 
apie “Fašizmą ir Bolše-

LIETUVOS KONSULATO 
PAIEŠKOMI ASMENYS

80 RUSU ATBĖGO PAS 
AMERIKIEČIUS

Fraeitą savaitę 80

mios temos ir geri kal- 
iikusieji pinigai šiuo tarpu bėtojai neabejojamai su- 
lieka skyriaus kasoje. trauks daug žmonių. Atei-

Ne visi nariai dalyvavo Rime visi į tas svarbias pra- 
susirinkime. Šiame susirin- kalbas.

turi’keletą tūkstančių gata- sausais laikais tarnauja iri- čiai dirba, kad parėmus mu- kareivių Vienoje pabėgo rė, p 
vų pinigų, tai gaudamas gacijcs tikslams. Tuos skly- sų vargstančius brolius Eu- pas amerikiečius. Sako, pa- nė *
’ * \ pajamų iš turistų, jis P«s jos parduoda ir išlėi-rocoie.
gali jau neblogai 
nes mokesčiai (taksai! čia 
nedideli, maistas nebran- myr.a 
gus, kuro pirkti nereikia ir venti.
drapanoms nedaug išeina Kur žemė prastesnė, te-
(čia žieminių drapanų visai riai auginamos vištos ar gal- Kazirainlcu Varžytynės 
nereikia). vijai. Bet Floridos pietuose Lietuvių Am. Piliečių

kliubas čia iššaukė šv. Tre- s 
iybės parapijos vyrų kliubą 

„ , ... , . , , . i kaziravimo lenktynes part-
“Heraldo” apskaičiavimu, Paukščių ūkių teko daugiau neriais. Na ir kaziriavo per 
per paskutinius metus kai- matyti Floridos vakaruose, vjSą žiemą nuo Kalėdų iki 
nos jau nukrito apie 25 kru teienas daug aukštesnis Velykų trečiadieniu vaka

rais — vieną savaitę vieno 
kbubo patalpose, kitą sa
vaitę — kito. Koziminkai 
dėjo po 10c. kas vakarą, o 
kliubai sudėjo po $50.

Už tuos pinigus gegužės 
2 d. bus suruoštas balius, o 
geriausieji koziminkai gaus 

„ . anų. Laimėtojais išėjo 
ir paprasvti, f. Piliponis, P. Paložis, A.
‘ Map of Flo- Stankevičius, A. Rakaus- 

. , .. kas, A. Aukštikalnis, K.
.. . >nfo™?cijų Vaitonis, J. Baltulionis, V.

vistu ūki Floridoj, te- Labiackas ir J. Povilonis. Iš

pajamų iŠ (Ui iStų, jiS JOS p3! d U 0(1 ii
gyventi, džia nuomon. Sakoma, kad pinigus. 

“ iš 40 akrų žmogus
gali neblogai

su sei- 
pragy-

Bet pirkti namus šiuo lai- paukštininkystė nesiseka, 
ku yra rizikinga, nes jų kai- nes perdaug šilta, vištas už- 
— labai išpustos. Miami puola ligos ir parazitai.nos

ir klimatas sveikesnis.
Kas kurioj vietoj geriau

i^sų Rime įstojo viena nauja na- 
Gertruda Benešiunie-

bėgimų priežastis yra nau
jas “valymas” rusų kariuo
menės eilėse ir rūgimas. 
Kaip tik rusų kareiviai pa-

Renka drabužius, 
ruošia piknikus ir 

kitokius parengimus ir dir
ba iš visų jėgų, kad daugiau 
centų sukėlus šalpos reika- būna ilgesnį laiką \akaruo- 
lams. se. jie “susrenda” ir nebeno

ri tarnauti savo “vadui, tė- 
\ui ir mokytojui” Stalinui.

nuošimčius nuo 1946 metų 
lygio, bet vis dar stovi apie
200 nuošimčių aukščiau auginti, geriausia galima 
1943 metų lygio’ Aišku, kad patirti iš žemėlapio, kurį 
jos lengvai’gali susmukti, yra išleidęs Floridos kebų 
jeigu tik prasidės depresija, departamentas. Ji galima 

Vienas chieagietis lietu- gauti nemokamai, tik reikia
vis nusipirko “courtą” turis- ! * *”?'-r u i210 -er‘;
tams su 5 butais ir užmokė- Rcad Department, Tallahas- dovs 

~ee, Florida, --------- ~ ~jo $40,000. Žinovai sako, 
kad už kebų metų jis ne
gaus už jį nei $15,000.

Tą patį reikia pasakyti ir 
apie kitus biznius — viskas 
nesvietiškai išpusta. Kas 
turi pardavimui kokį verslą.

kad prisiųstų 
rida.”

Kas 
apie 
gul parašo: Commissioner viso varžytynėse dalyvavo 
of Agnculture, Tabahassee. ąo vyrų. I balių ateikite vi-

„ . . . . si ir žmonas su vaikais atsi-
Raismg in Flori- veskite.

S. M. To paties A. L. Kbub<

tai už “raktą” prašo paša- p a'Rlr Piaso Lulletm on 
kiškos sumos. O ką reiškia 
“raktas?” Nieko daugiau. rta '

Rengimo Komitetas.

A t A
Stanislovas Daukantai

liko tie Datvsar v
Bubnis, vice- 

— Mrs. J. Rage, ižd. 
Popiera, sekr. — C.

Valdybėje 
—pirm. J. 
pirm.
—M.

Atvyko Lietuviai 
Tremiimai

K. Braze.
Nutarta kitą sezoną vėl 

surengti pikniką. Tam visi 
pritarė. C. K. Braze.

LAWRENCE, MASS.

dieną laivu 
iš Vokieti- 

lietuviai tiem

Adamonis Jonas.
Adomaitis Antanas iš Žaliosios v., 

Vilkaviškio ap., ir sūnūs Juozas, gi
męs Amerikoje, gyv. Clevelande.

Adomaitis Antanas. Jonas, Juozas 
ir Tranas iš Šiluvos vai., Raseinių ap

Adomavičius IAdomaitis) Antanas 
sūnūs Anupro, iš Kėdainių ap., gyv. 
Chicagoje.

Aleksynas Jonas ir Aleksynaitė 
Ona iš Šilavoto vai.. Mariampolės ap

Alminauskaitė Juzefą iš Švėkšnos 
vai.

Andriulis Vincas iš Kelmės parap., 
gyv. Elizabeth.

Antanaitis Juozas, iš Krekenavos 
vai., Panevėžio ap., gvveno Hazleton, 
Pa.

Antanėlis Juozas ar jo šeima.
Arlauskas Benediktas iš Nevarėnų 

vai., Telšių ap.. Nerimdaičių kaimo. 
Armonavičius Jonas, iš Biržų-Pasva- 
lio ap.

Auga Augustas, Jonas. Karolis ir 
Robertas iš Sartininkų vai., Taura
gės ap.. gyveno St. Ix>uis.

Aukštuolis Julius ir Petras iš Val
kininkų vai., Trakų ap., gyveno Wa- 
terbury.

Aukštuolis Vincas, žmona Apoloni
ja ir sūnūs Petras ir Pranas.

Balandžio 17 
Marine Jumper
ics atvyko 27 ---------- ------ „ , ... „, ,

. . , • . tat” Bagdanavicius Edvardas ir žmonatilliai, kuriu tarpe 12 JAv Teofilė Ciechanowicz, iš Kauno-Vili- 
piliečių - repati ijantų, o ki-
tl SU imigracijos vizomis. Ona ir sesuo Zicka, iš Kauno-Vili-
Atvykusieji išsiskii-stė pas Izi<lor jr JadvyRa
gimines bei draugus. Atvy- tone.

Baldauskis Klemensas iš Papilėsko: 
Kazys

su dukra

Žuvo Jaunas Lietuvis
Kai balandžio 14 d. Airi

joj nukrito vienas Amerikos 
transporto orlaivis, toje ne- num Ireniju; 
laimėje žuvo ir vienas Lavv- , Hermanas Endnuhs 
rence jaunas lietuvis, Bruce pilietis; 
Nevers-Neverbuckas. 32 me
tų lakūnas, sūnūs Marijos 
Neverbuckienės, nuo 50 lietis;
Basswcod st. Viktoras ir Vanda Matu-

B. Nevers buvo radio čiai su dukra Viktorija ir 
operatorius keleiviniame or- sunum Remigijų; 
laivyje, jis skraidė tarp In- Rcže Mickevičienė,

vai.. Šiaulių ap.. Chicagoje.
Binkevičiutės - Gabriunienės Onos 

giminės ir pažįstami prašomi atsi
liepti.

Brizgintiene - I.učinskaitė Marijo
na iš Andrejavo va!., Kretingos ap., 
Chicagoje.

Čepas Bladas iš Ariogalos vai., 
Kėdainių ap.

Čemauskas Pranas iš Vilkaviškio 
vaisė.

Ciuplvtė - Sar.dienė Marija iš Ma
riampolės ap. ■

habkus Juozas.i stirtas Ju^eo, {Chi
cagoje.

I>anowski Br«;nislaw ir Johanna iš 
Kėdainių. ,

liapkus Juozas iš Utenos.
Daugnora Konstantinas iš Arioga

los vai., Kėdainių ap.
I>auparas Petras is Linkuvos vai.
VVerbin (Verbickas - Weržbicky) 

Antanas, žmona Kudokaitės Ja<lvyga
, ir vaikai Viktoras ir Anelė.
Trakų-A lytaus ap.

Ieškomieji arba apie juos žinantie
ji maloniai prašomi atsiliepti į:

Consulate General of l.ithuania 
41 West 82nd Street,
New York 24, N. Y.

ir Sofija Buragai 
Romualda ir su-Kovo 17 d. mirė senas 

Marlette gyventojas Sta
nislovas Daukantas. Jis iš
gyveno čia 27 metus, o mi
rė Sandusky. Mich. ligoni
nėj ir palaidotas Sandusky 
kapinėse.

Velionis buvo kilęs Lie
tuvoje iš Sedos valsčiaus. 
Mažeikiu apskrities, Ketu
mi kaimo. Atvažiavo į ,A- 
meriką 190b metais ir ap
sigyveno Brooklyne, kur 
1914 metais vedė. Mirė 
sulaukęs 67 metu amžiaus 
ir paliko mane. savo žmo
ną Oną dideliame nuliūdi
me su vienu sunu. Stanley 
22 metu amžiaus.

Velionis per daugeli me
tu skaitė “Keleivį” ir mė
go labai tą laikraštį, todėl 

pa- 
iO

JA-

Nina Grigaliūnienė;
Jonas Goldaptųs, JAV pi-

JAV
dijos ir Amerikos tolimo su- pilietė, su dukra Klarisa: 
sisiekimo orlaiviuose. Prieš Vincas Minkunas, su su- 
8 metus jis buvo baigęs Bo- num Antanu-Rimvydu, JA- 
stene radio institutą ir tuoj pik;
įstojo į Pan-American Air- Elena Raubertienė su su- 
ways kompaniją, kurioje jis numis Vytautu ir Kazimie- 
dirbo per visus karo metus. 1U. bei dukra Regina, JAV

pik;
Kazimieras Skabeika: 
Vincas Švarcas su dukra 

Irena, JAV pil.;
Augustinas ir Tatjana 

Voldemarai su dukra Irena

TTrrrTTrrrrrTTTrrrroTRf

kita grupė koziriavo su 
“Varpo” kbubo vyrais iš

kaip tik tuščią vietą
keturių sienų. Todėl _____
estate” agentai skundžiasi. Mirė Petras Bagdonas 
kad dabar jie negali nieko Juozas Balčius

—* * A 1 • 1 • mo- Kovo 28 d. čia mirė Pet-
keti tokm kainų. ras Bagdonas, kilęs iš Lie- . , Z ‘

Šitaip dalykams stovint, tuvos iš Kauniįos, palaido- . Tarybos skyrius, 
kalbėti apie steigimą kokio tas Togus, Me.. veteranų ,enSia gražų koncertą, kuri 
nors biznio Floridoj dabar- administracijos centro ka-
tiniu laiku vargiai apsimo- pinėse. Velionis Petras Bag-

-j n . donas buvo gimęs Lietuvoje
Florida yra ilgas pusiasa- 1892 metais, rugsėjo 22 d.

Velionis per ilgus metus 
skaitė laikraštį “Keleivį”.

Ta pačia proga pranešu, 
kad mirė Juozas Balčius, 
gimęs Lietuvoje 1894 me
tais lapkričio 22 d., o mirė 
kovo 31 d., palaidotas To
gus, Me. veteranų administ- 
lacijos kapinėse. Juozo Bal
čiaus tėvo vardas buvo Jo
nas, o motinos Elzbieta.

Jei kas norėtų daugiau 
žinių apie mirusiuosius, tai 
galėčiau pranešti. Prašom 
rašvti man. M. Urbanek 

R. F. D. 2 
Augusta, Me.

tarp
“real TOGUS, ME.

ir New Britain, Conn.
K. Vailonis. 

CUSTER, MICH.

ir prašau “Keleivyje’’ 
garsinti apie ;«> mirtį.

Nuliudusi
Ona Daukantienė.

Darb as

WORCESTER, MASS.

CŪESTNEY’S
CANTEEN

VIETA MALONI IR ŠILTA

Visokių Gėrimų, Alaus, 
gardžiai pagamintų Val

gių ir Užkandžių
čia gaunama ir “Keleivis” 

pavieniais numeriais 
90 MILLBURY STREET

K. P. Jurgehuno Agentūra
Perka. Parduoda ir Maino Visokias Nuosavybes 

Insurance—Apdrauda!

Atstovauja šešias milionines kompanijas. Apdiauskite savo 
namus, rakandus, biznius, automobilius ir apsidrauskite sa
vo sveikata.

Šeimyna gavo pranešimą, 
kad jaunas lakūnas buvo 
vienas iš žuvusių 30 kelei
vių, kurie žuvo toje baisio
je nelaimėje. Nelaimėje iš
liko gyvas tiktai vienas ke
leivis. Orlaivis “Empress of ir surium Jurgiu; 
the Skies” nukrito visai arti Stasys Žukauskas, 
prie Shannon aerodromo pilietis.
Adrijoje. Koki buvo tos ne
laimės priežastis tikrai ne
galima bus sužinoti, nes or
laivis sudužo ir užsidegė.
Liepsnose žuvo ir visi kelei
viai. M. St.

Musų Padėka
Širdingą j.adėką r skia-

oi. vistu ir keParduodamas vištų ūkis, galima laikyti 
lis tūkstančius mažiukų viščiukų. Puikus 7 
su visokiais moderniškais įrengimais. Kain;

Kitas mažesnis ūkis, kaina tik $6.900.
Visuomet rašykite ar užeikite

C. P. YURGELUN
124 Ames st., Brockton, Mass.

pa r; barių namas 
17,000.

JAV

Tą pat dieną iš Anglijos 
atvyko gen. Jonas Černius 
su šeima. L. G. K.

GERBŪVIS FARMOSE 
25 METAMS

Agri kultūros 
mentas sako, kad

departa-
Amerikos

me musų geriems draugams karmose gerbūvis gali tęstis 
ir giminėms už surengimą bent 25 metus. Tiesa, bus ir 

vmcMToi iv m o n snnkpsnin luik-ii vnnn Laimano žmonair” ir man "sur- sunkesnių laikų, ypač kai 
prise party” musų dešim- sumažės maisto eksportas,, 
ties metų vedybinio gyveni- bet Amerikos gyventojų au- 
mo sukaktuvėms prisiminti, girnas ir geresnis miestų 
Mums tai buvo tikrai neti- gyventojų matinimasis už- 
kėta šventė. Buvome pa- tikrins farmerių produk- 
kviesti pietų nas Mrs. E. tams rinką ilgus metus. To- 
Mažeikienę, bet kai nuėjo- kia optimistišką nuomonę 
me, tai mus pasitiko musų pareiškė žemės ūkio sekre- 
draugai ir giminės ir tik ta- terius Andersen atstovų ru
da supratome, kad buvo- mų vienai komisijai.

Užsisakykit kultoms ir 
▼i*uonienės mokslų žur
nalą “Darbą“.

“Darbą*’ leidžia Lietu
vių Darbininkų Draugija, 
South Bostone.

“Jau pasirodė “Darbo“ 
trečias numeris ir gau
namas musų įstaigoje.

“Darbo“ metinė prenu
merata vienas doleris. 
Pavienė kopija—25 eeut.

Čekius ir Money Orde
rius rašykit I.DI) iždinin
ko Wm. V. Anesta var
du ir siųskite sekamu ad
resu :

DARBAS 
636 Broadway 

So. Boston 27. Mass.
•
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Puslapis Ketvirtas KELEIVIS, SO. BOSTON
No. 17 Balandžio 28 d., 1948 m.

Atbėgėlė iš Lietuvos sidedą iš mongolų. Niekam 
neleidžiama su jais kalbėti. 
Nėra jokių abejonių, kad n; 
šitie mongolai yra ištremti 
u savo krašto. Jų stovyklos

MARGUMYNAI
Atominiai Bandymai lefonu kitame mieste gyve- 

Tolimose Paeitiko salose naneius žmones, teikia pii-Stokholme išeinąs latvių jai dažnai grasindavo gink- 
laikraštis “Latvių Žinąs" š. lais, kartais mušdavo. Daž
ni. vasario 18 d. nr. 13 rašo, nai prisispyrę reikalaudavo 
lad sausio 23 d
atvyko lietuvė .__ _________ . a ž _______
kilusi iš Šiaulių apielinkės. te. Jūsų vyras yra musų ‘ Kaune kai kurių krautu- P*
Atbėgėlės vyras, buvęs ra- rankose, jis jau prisipažino vįų languose galima stebėti bandomos 
iono agronomas, 1944 m. Mane mušė kelis kalius į UNRROS siuntų ipakavi- os, ai‘
vokiečių buvo evakuotas ir veidą, bet šioje stovykloje mus. Žmonės žino kad tie Amn ikn/Atominės Ener 
Marija iki šiol apie ji netu- tai nesiskaitė dideliu da.y- daiktai, priklauso
n jokių žinių. ku. Tardymai vykdavo kas \ ra priežodis. — Amenko- s j navid Lilienthal ‘ ‘

Apie savo pergyvenimus naktį ir tęsdavosi mėnesi, nai kol kas siuntinėja sias v v Yorke
Marija pasakoja, kad 1944 kitą. Po pertraukos ir vėl prašmatnybes, bet greit jie’ kad * dar “prieš bom-
m, rusams užėjus, tuojau tęsdavosi. . ir patys.bus ė, ą. Vis, laukia mine ka«l da. p.^Oom_
pradėta ieškoti visų tų, ku- Po 14 mėnesiu visai be karo, vistiek kuo jis pasi-j t
rie turėjo kokius nors san- jėgų ir sergančią mane grą- baigtų, kad tik greičiau. 1 a> ' b 
ty .ius su vokiečiais. Ir iai žino į Lietuvą. m**
ttKo susitažinti su NKVD m. balandžio
tardytojais, kurie jokiu bu- 14 metų sūnūs 
du netikėjo, kad jos vyrą krelė buvo 
vokiečiai išvežė, mat vieti- dideliu vargu 
niai komunistai esą tvirti-i tė. Kai buv
nę, kad jis sąmoningai pa- musų turtas uuvu nuims- -u aviem « —«•.— tom Uit-------------- mm us ginklus ir, Ui pkit - Chicago, tai pasuks pirma

.. _ .. K0’ kalbama aPie. !?bai * ip' 312, o paskui norimą Chi-
Kam Reikėtų Duoti nūs radioaktyvimus nuo- ’ numeri. pašaukti sa_

JAf’J *1 dUS, kune ?ab butl PanaU_
a4ffIdavitus doti karo metu, kaipo gink-

--------- i Įas.

labai izoliuotosma prašyti “long distance
nr. 13 rašo, nai prisispyrę reikalaudavo saUo0mos, jų runai vieni -kbl handvmus” Iš telefono centralinę ir pa-į Švediją nasaJytu-Kur yra vyrąs? skarmalai gi patys panasųs -^^'VndsHos trumpo našyti. kad suiung% su V 

hur ; i “s u.,i t„.t„ krautu- praneši,no neaišku, ar buvo tu .miestu. Ate,tyje ta,p ne-
atominės bom- bebus. Bell telefonų labora- 

kokie kitokie atomi- torija praneša, kad greitu 
laiku visa Amerika ir Kana
da bus padalytos i 75 “zo
nas" ir kiekviena zona tu
rės savo numeri. Tada gali
ma bus nešaukiant eentrali- 
nės pasukti reikalingą nu
meri ir gauti kad ir toli- 

atominis produktas, miausią miestą.

kal-
užsi-

bėgęs. Nors aš tvirtinau, kuotas. Bobutė su vaikais 
kad tai netiesa, ką liudijo apsigyveno pas gerą kaimy- 
ir mano kaimynai, 1945 m. ną.
mane suėmė, kaipo “bandi- Lietuvoje pilna rusų. Jie 
to ir karo nusikaltėlio žmo- apnyko didžiuosius miestus 
ną" ir išvežė Į Medvieže- ir užgrobė geriausius na- 
gorską, Suomių Karelijoje, mus. Ūkiai, likę be šeimi- 
Tenai buvo išvežta
30.000 lietuvių iš Šiaulių
apskrities. Bendrai 1945 m. šte. Didžiausia musų krašto

Vienas draugas, tiesa, as-
apie ninku, yra rusų apsėsti. Ru- meniškai nepažįstamas, gy- Koks Ru

iauliu sai kolonizuojasi musų kra- venas L b A. man , Rusijoj <
4- ____-is valetų padadyti man at- p-arhinti

—Tegul bus pagarbintas, meldžiu tikybinių apeigų,
Maike. visai nepastebėdami, kad

—O kas daugiau? iš krikščioniškų apeigų taip
—Palauk, bus ir daugiau, pat galima juoktis.

Vot, pasakyk man, ar atli- —Maike, tu čia bedieviš
kai velykinę spaviedni? kai kalbi. 63-juose gyvuliniuose va- bijo. Lietuvoje žmonės su

—Ne. —Ne, tėve, tai ne mano genuose po 50-70 žmonių iminėjami kasdien, kalėj!
—Tai tu pagoniškai gy-

veni, Maike.
—O ką tėvas žinai apie 

pagonišką gyvenimą?
—Jų tikėjimas kreivas.
—Jų tikėjimas yra toks 

pat, kaip ir krikščionių, tė
ve.

Rusų Gudrumas!
dabar yra mado- 

garbinti viską, kas yra 
slaviška. Rusai 

akai” jau iro- 
ten italas 

bet tikiu tik-

vo draugus, gimines ir pa
žįstamus bus daug leng
viau. o kai ateis mėnesio 
galas, tai ateis “bilukė" ir 
už malonų pasikalbėjimą 
reikės užsimokėti, kaip ir 
dabar.

ruso įnzi- 
lemputę 

bet

nos planus

Šteinmano Veršiukai
Rusijos vienas gyvulių 

augintojas. Stanis lovas 
kad jam 

karvių 
metų jis sa- 

anką gedau
siu (pieningiausių) karvių 
ir laikęs tas karves tokiose 
sunkiose sąlygose, kad jos 

... pasidarė labai atsparios. Jis
lkie" sako, jo priežiūroje dabar rusu

t?:i.-H.IK tein.. -j iv

♦ - - - , i - j- yra 30 karvių, kurios duoda
ms : pakrašty buvo pastatytas voje nėra. Kraštas atrodo talPPat D.aziuoų J • išradimą. . .. įabai daug pieno ir nebijo

—Taip. tėve, jis pasako, barakas apsaugai. Mums taip, koks buvo karui bai- Nieko Kita man ne e , Bušai viską išrado, jie,
Katalikui geriausis tikėji- liepė išlipti, pasiimti daik- giantis. Rusai rūpinasi tik kaip t* pasakyti gerajam atrodo, buvo patys gudmau
mas yra katalikybė. Protes- tus ir išsirykiuoti sniege. Tą. susisiekimu. Kelies geležin- draugui_nuosirdų lietuvišką šieji žmonės pasaulyje, o ki- šteinmano farmoje maži

jau
na burtais.

—Visos religijos,
remiasi burtais.

—Ne, vaike, musų viera
burtų nepripažįsta. Kai aš 
šįmet buvau Fliorido’, tai 
mačiau, kaip indijonai už
sikabinę ant kaklo po gyva

ar “pasisavi- veršiukai yra laikomi nešil-atstatytos. Ke- aciu: 1 oks rūpestingumas ti tiktai vogė 
Amerikos lietuvių tikrai no”

mokslai
yra Liuterio. Muzulmanas 
mano, kad tiktai Mahome
tas rodo aiškų kelią i amži
ną laimę. Ir taip toliau, iki 
žemiausio laukinio. Kiek-

napiaI....... Hipno------- cyuvnmo rtn Lac- keliu stoty:
rusu išradimus. _niauriu dviese kliteSe, L..~nui —novo .LVIII ĮJVTtuva ir kaplį. Musų uždavi- lis namus Vilniuje stato vo- . ?. , . ----- — --------- — ,

nys buvo: atnaujinti Lado- kiečiai belaisviai. Pramonės jaudinąs dalykas. \ iš dėl to, cenzūros sąlygose Rusijoj turą siekia o laipsnių pagal 
gos Baltosios juros kanalą, gaminiai išvežami į Rusiją. a<”“ su Karenheit. Mažiukams ver-
mat pati kanalą karo metu Vienintelis A
vokiečiai smarkiai subom- čiesios tėvynė

vienos religijos pagrindas bardavo. Gyvenamųjų na- spalvos mec-žiaga trampa- 
ra tas pats, tėve. Ji nori mų čia nebuvo. Pradžioje rantoms ir kombainiai.

uuoti žmogui atsakymą gyvenome ir miegojome iš Maisto daviny 
tę ir sustoję Į glitą tursina- Į tokius klausimus, kurių jis sniego padarytose patalpo- kortelių panaikinimą
si ir klykauja kaip dumaro- pats negali suprasti. Bet jos se. Kiek vėliau no 12 vai miestų gyventojams -------- ~ . / - v -i , , ., .' ' - ’ be seimų (ypač be vaikų) buvęs tikrų tikriausias ger- bai naudinga nuaijuo

asmenis. Tokiems emigruo- manas, o ne žydas iš Naza- mės ukiui. Šteinmanas sako.
antiems asmenims kelionę reto. kad viena jo veislinė karvė
ipmoka IRO (tarptautinė Diktatūra yra biaurus da- per 19 metų atsivedė 15

negau- minus unupaui- abėg ė 1 i ų organizacija).dykas. Ji iš žmonių padaro veršių ir jau davė 98,000 li-
194G J°s metu ūkininkai padeda- Vadinas, visi tokie darbin-; tikrus bloznus.

- - '"i ir be seimų asmens galu -----
atys, savo iniciatyva, be

tėve.
5 importas iš “pla- davitą imti. Ii štai kodėl.
.ynės” yra rudos , Ąš esu .viena?f stiprus’ 
ledžiaea tiamna- darbingas ir sveikas \\ias.

visi tie bolševikiškai rusiški šiukams šteinmanas užmau- 
pasigyrimai yra tiktai “ba- na antausius, kad jų ausys 
licnė”. Jei Stalinas rusams nenušaltų, nes, sako, ausys 

praktikuoja- įsakys, jie girsis ir Amerika vra jautriausioji veršiukoPagal dabar

—O ką reiškia rožančius, reiškia Religija jam atsa- r'avo jokios pagalbos 
tėve? ko: tai Dievas šaudo velnią, m. pastatė patalpėles, ku- v0 miestiečiams, dabar tai

—Rožančius reiškia du- —O gal tu sakysi, kad tai riosna įrengė pagalbos nūn- neįmanoma. Ūkininkai iri- .... ,,
šiai patieką, Maike. Kai su- neteisybė? ktą. Kadangi buvau dirbusi vab) atiduoti valdžiai v?5ą pasalines pagalbos, įsemi-
kalbi arba atgiedi rožančių. —Žinoma, kad ne. Žai- prie ligonių ir po to. kai bu- derlių. Tmksta sėklų, bet ją gruoti 1 vieną ar kitą vais
tai pasidaro lengviau ant bai, tėve, yra elektros ki- vau sužalojusi vienos kojos tur* duoti kolonistams. Už ir tenai užsidirbti sau
sumenės. birkštys. .Mokslas senai jau kaulą, man liepė dirbti ta- neatiduotas piliavas seka pragyvenimui lėsas.

—O gal indijonams tą ta išaiškino ir dabar žmo- me pagalbos nunkte. kalėjimai ir deportacijos.;. /lsai. klta? reikalas su
patį reiškia ir gyvačių šokis, nės patys elektrą gaminasi. r. . . . .. Šiuo budu greičiau pasie-i 7ei.iyiomis’ turinčiomis, mažų
tėve. Jiems gal juokinga iš- —Iš tavo šnektos išeina. Protarpiais čia ateidavo kiama kolchozų įgyvendini- vaikų arba mažai darbm-

terius pieno, arba daugiau, 
kaip po 6,000 litelių pieno 
per metus! Tai vis genialio-* o. «• j •Telefonuo»ime Tiesiai

Dabar, norint pašaukti te- jo Stalino nuopelnai.

Going, SaHyi
rodo, kuomet katalikai nar- Maike, kad 
sto rožančiaus poterėlius ir 
kartoja vis tuos pačius žo
džius. Jiem gal krikščionių 
apeigos išrodo burtais.

—Taip nekalbėk, Maike, 
ba aš supyksiu.

—Tai reiškia, kad tėvas 
neturi argumentų savo pu

ir velnio nėra. 
kad nėra.

Protarpiais
nauji žmonių transportai, m^s. "LjetuvojV jų" dar ne- ^emis. Tokių šeimų, bent 
Jų daugumą sudalydavo daUg Latvijoj kur kas iki šiolei, beveik niekas ne- 
ukrainiečiai su 20 ‘metų daugiau. Visame krašte ei- pageidauja, ypatingai Į an- 

......  ------ J’ glcsaksų kraštus, Į kur kuo-.

takį supratimą, kad velnias 
yra? Juk yra net jo pikče- 
riai numalevoti. Aš atsime
nu, Lietuvoj buvo tokia

sei paremti. Ui * Pi’'r . • rid o—Man argumentų nerei
kia, Maike. Aš galiu savo —Tas, tėve,

—Žinoma,
—Na. tai pasakyk, kokiu sunkiųjų darbų sprendi- na pasiutusi 

pasabu svietas galėjo gauti mais, pasitaikydavo Vlaso- kolchozus.
v o armijos vyrų su 10-25 m. Pasipriešinimo sąjūdis 
»piendimais. Buvo visas bu- Lietuvoje nerimsta. Miškuo- 
rys rusų~ mergaičių, vokie- se daug partizanų. Susirė- 
cių išvežtų j Vokietiją pri- ‘ “
verstiniems darbams. Mer- 

raguotų sutvėrimų, gaitės turėjo po 6-10 metų 
kaip tik pa- spendimus.

agitacija Už

pusę apginti su kumščia. tvirtina tai, ką aš sakau. . radzioje gaudavome 200 
—Tėvas stoji už krikščio- Lietuvoje da ir šiais laikais Fr' jUO’?°s.’ P° ne*<uno lai- 

nybę, o kalbi kaip bolševi- katalikai tiki į nebūtus . nnodavo skystos kimo
kas. Tik bolševikai kelia daiktus. Bet aš suprantu, Pienes- Yer.vl^3 14 mėnesių 
kumščias. kodėl taip yra. Mat, žmo- ^’ P^’ čia buvau, ne

munai su miškų valytojai? 
gan dažnus. 1946 m. prie 
Šiaulių vyko sunkios kauty
nės tarp rusų ir “girių bro
lių”. Partizanai čia nugalė
jo rusus. Kitose vietose par 
tizanai likviduoja vykdo
muosius komitetus, sovietų 
pareigūnai ir pn. 1947 m

ne visi nori išemigruoti. 
Šelpti tokių šeimų dažniau
siai nebūtų reikalinga, nes 
šeimoje yra darbingų asme
nų, kurie pragyvenimui rei
kalingas lėšas galėtų už
dirbti (tėvai, broliai, se
sers ir pan.). Tačiau savo 
inLi: tyva, takios šeimos, 
dėl jau minėtų priežasčių, 
išemigruoti negali. Todėl 
mano nuomonė yra tokia: 
visus affidavitus, kuriuos

—Olrait, Maike. aš jau gaus kova už būvi yra sun- buJv’ės nei kito- rusai organizavo specialius Parūpina lietuvių organiza-
nepykstu. Ale tu nesakyk, ki. Syki jam pavyksta lai-
kad rožančius yra burtai, mėti, kitą syki gauna skau- 
Rožančius turi didelę šylą du smūgi. Kodėl taip? Ko- 
prieš piktą dvasią. dėl ne visada sekasi? Ne

Nice

GALITE PADĖTI 

KITIEMS PRIE 

BENDRO TELEFONO 

■fit/6Lj£r

Mergaitei kartais sunku suprasti, kad “party 
line” telefonu reikia dalytis su kitais. Bet Sal- 
ly jau išmoko greit atsiliepti, kalbėti trumpai, 
ir, jei daro daug pasikalbėjimų, tai daryti tarp 
jų pertraukas. Ji stengiasi, kad kiekvienas 
bendro telefono turėtų gerą patarnavima.

kio šakniavaisio. Neturėjo- delinius partizanų išnaiki- c’ trfca ir atskiri asmens, 
me muilo. Neišpildę darbo nimui. Juos sudarė NKVD «««<? atiduoti tik šeimoms 
noimos gaudavome suma- kariai ir vietos komunistai. arba mažiau darbingiems 
zmtą maisto davinį. daliniai buvo ginkluot' asmen*ms, bet jokiu budu

ne viengungiams arba ir
kad pagonys arba stabmel- sus žmogus įsivaizdavo, kad rW- Kartais dirbome žemės tizanai tęsia kovą. Lietuve- vędusiems be seimų, kurie
džiai gyvena buliais? Juk jis turi kažkokių nematomų kasinėjimo darbus, kartais ie pilna rusų kariuomenės. P.av’s gali išemigruoti į ari
jų tikybos pagrindas yra ly- draugų, kurie jam kartais tvarkėme griuvėsius, krovė- Nedideliame Šiaulių .mieste tinbarnus kraštus,
giai toks pat, kaip ir krikš- padeda: bet iš kitos pusės me vagonus, todėl griežtų yra 3,000 vyrų kariuomenės stai f,el i*' aš atsisa-
čionių. Aš dabar skaitau yra ir priešų, kurie stengia- darbo normų neturėjome. jgt’Ia. au. 9UO afftaavito naudai
Williamo Howellso parašy- si jam pakenkti. Taip atsi- Kad gauti papildomą mais- Negaliu pasakyti ar Lie- tų seimų, kurios pačios ne- 
tą knygą apie stabmeldžių rado blogos ir piktos dva- tą ir nenumirti badu, dirb- tuvoje vyksta kurie nors gan išvykti be pašalinės
tikybą. Ji vadinasi “The sios, kurioms tiki ir stab- davome ir naktimis. Stovy- sutvirtinimų darbai, bet ae- paramoj______ J. Jurgunas.
Heathens,” kas reiškia stab- meldžiai, ir krikščionys, ši- kl°s sargai NKVD vyrai bu- rodromus stato. Vienas di- ~ ■
meldžiai. tuo žvilgsniu, tėve, visos re- v? ginkluoti automatiniais delis aerodromas statomas Lietuva pavergta, lietu-

—0 kas tenai parašyta? ligi jos yra vienodos — visos ginklais. Atvežtieji buvo netoli Šiaulių, tokį pat, kiek viai kenčia sovietų jungą.
—.Jos autorius, tėve, rim- klaidingos. teismo žinioje. Kadangi dir- teko girdėti, stato Ežerėj Paremki tad, lietuvi, auko

tai kritikuoja krikščionius, —Dac tu mač, Maike. bome dienos metu, tad tar- (Latvijoj). Šiuos darbus mis Antrąjį Lietuvos Gel-
kurie daro juokus iš stab- Gud bai! dymai ėjo naktį. Tardyto- vykdo ypatingi vienetai, su- bėjimo Vajų.

—0 kodėl tėvas sakai, galėdamas to suprasti, tam- Darbą turėjome gan ivai- nedideliais tankais, bet r.ar- ____  ...v . .1___ 1 x_____ ___________ 1 1 .-ii u_______ 1,________________  t _

is

Bendri telefonai padeda mums aptarnauti 
didžiausią skaičių žmonių. Bet kai statyba ir 
įrengimai didėja, mes įvedame asmeninį tele
foną v.s didesniam skaičiui norinčiu.

NCW ENBUND TELERNBIIC AN0 TEIEBRAFN CIMPANT
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Lietuvių Pulkai
AMERIKOS TARNYBOJE

Amerikos prezidentas ra- nugalėtų rusai su savo mili- 
gina Kongresą skirti dau- jonais ginkluotų ir ugnin 
giau lėšų Amerikos karo iė- varomų vergų, kuriuos val
goms, šaukti daugiau vytų do geležinė ranka, tai ne tik 
i kariuomenę ir Įvesti kariš- Amerika, bet jau ir visas 
ką jaunimo mokymą. pasaulis paskęstų kraujo

Kai kurie reikalavimai jurose, o išlikę žmonės atsi- 
patenkinti. Bet paskutiniai durtų žiauriausioje vergu- 
du reikalai užkliuvo. Nors vėje, iš kurios jau nebeišsi- 
daugumas kongresmanų pri- vaduotų.
pažįsta tuos visus reikalus. Neatsilikim nuo Ameri- 
bet nenorėtų suerzinti ar kos, kurį gelbsti laisvąjį pa- 
sujaudinti milionus tų rin- šaulį ir rengiasi jį ginti. Pa- 
kėjų. kurių sūneliai jau sirupinkim iš anksto įrašyti 
barzdą skutasi... lietuvių tautos vardą į Ame-

Tiems visiems trukumams l ikos talkininkų sąrašą, 
iš dalies pašalinti, kilo nau- Tai padarysim, jau dabar 
jas ir Įdomus sumanymas, išreikalavę iš Kongreso ir 
Lietuviams palankus sena- krašto apsaugos departa- 
torius Lodge sumanė ir pa- mento sutikimą steigti JAV 
siūlė steigti Amerikos sve- svetimšalių legijone jei ne 
timšalių legijoną iš k amu- lietuvių diviziją (3-4 pul-
nizmo priešų (tremtinių ir kai) ar brigadą (2 pulkai). ____
pabėgėliu). tai bent ne mažiau kaip vie- . .

Sumanymas patiko musų ną pulką! Mes turim teisę Medžiaga
generolams, kurie ėmė jį to reikalauti, nes Ameriko- vC* 00 
svarstyti, nors kuri laiką je ir Europoje tremty yra 
viešai tai neigė. Žymesni Į- proporcingai didesnis lietu- 
vairių tautų kariai, pabėgę vių skaičius, negu daugelio mo 1 a V 
iš komunizmo nasrų, apie kitų tautų T -,J—-

KELEIVIS, SO. BOSTON

KOSTARIKOJE ĮVYKO KARIŠKAS PERVERSMAS

Kostarikos respublikoje, centi alinė ie Amerikoje, sukilėliai nuvertė preziden
to Teodoro Picado (dešinėj) valdžią ir sudaro nau:ą vyriausybę. Sukilėliai 
nuveikė vyriausybės armiją ir užėmė sostinę San Jose. Paveiksle kairėj ma
tytis J. A. Valstybių ambasada Kostarikos sostinėje.

Kas Turi Socialistinių Leidinių?

ves

uNEUŽMUŠK”

Tremties Balsai
Daugiausia laiškų gaunu rime šiokį toki darbą, bet 

iš Vokietijos, Amerikos ir apmokami esame 6 ar 8 pa- 
Anglijos zonų. Dėl tam tik- keliais cigarečių per mėne- 
rų priežasčių nei vardų nei si, o UNRROS ir IRO tar- 
tėviškės vietų neminėsiu, nautojai už tokį patį darbą 
pažymėsiu tik kai kurias iš- gauna nuo 200 iki 500 do- 

! traukas iš laiškų daugiau lėlių per mėnesį.” 
visuomeniško pobūdžio. Ir —o—
štai kaip jie rašo: “Šiandie po 30 metų, po

“Bet jus amerikiečiai, tur tiek, aukų, ko\ų, lūkesčių, 
būt, nežinote, ką reiškia g1™*.. mes švenčiame 16-ja 
nuolat nedavalgvti, lietuvė- Vasario, šveicarų sa.yje. 
ti nei riebalų, nei pieno pro- Kada himną sugiedojo Is
duktu, nei geros duonos. Aš P1 atities tavo sūnus te stip-
manau. kad tamsta nė i ^bę semia , asaras Šluostėsi 
, . . , i • i . w no vipnus tam oralini!

nutarimų, rezoliucijų ir kitų Pereitais metais ant kelių 
dokumentų tekstai galėjo Amerikoje žuvo 32,500

burną neimtum tokios duo 
nes, kokią mes gaunam”.

“Gal jau netoli tas lai
kas, kada subiręs geležinė 
uždanga ir pasaulis pama
tys tą skelbiamą ‘žmonių 
rojų’, kurs yra niekas dau
giau, kaip viena ištisa kon
centracijos stovykla!”

—o—
“Kaune vra likę tik pusė

ne vienas, nes taip glaudu 
buvo, kad net svečiai švei
carai liūdnomis akimis klai
kiai sekė musų išgyveni
mus.’’ J. D. T.

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI.

Pauliui Leonavičiui, Stoul- 
ton, Anglijoj. — Tamstos

Jei valdžia ne- dabai
tą sumanymą vistiek nugir- ^V4kjklo^hHtVda^^S'reika Socialdemokratų Partijos is- apyskaitos ir kiti dokumen-’iš trijų nelaimingu atsitiki- geru naudojasi raudonieji”, nešame, 
do net Europoje ir eme siu- uziją ai oiigaaą, tai įeina- .... ....
lytis tarnybai. iaukim būtinai steigti Pa- toriją ir kreipiasi į mus. A-

Senatorius Lodge iau ke- baltijo diviziją, skiriant po merikos lietuvius, ^kad nu- 
oenaionu. i^oą^e jau ne j lietuviams lat- siųstume jam socialistiniuis menesius uoliai nipinasi i eną pulką ^tuviams, lat JP ki[fjkj(|S

to sumanymo įvykdymu. viams n estams. Virčio m u i k-nvo-ui
Vyriausybei galų gale išsi- Šiandien turim daug tau- .-x

ries komu- tinių reikalų ir pareigų. Bet

tai >,
Soc.

kurie turi Lietuviškos mų keliuose DU yra pačių —o— L. J. Poškui, Waukegan,
Dem. Partijos ar jos žmonių iššaukti, o ne dėl “Būdamas Įvairiuose la- 111.—Daržams, kaip ir lau- 

organizuci.ų parašus, tilpę mašinų kaltės įvyko. geliuose, visur teko pašte- kams reikalingos trąšos. Pa-
medžia- laikraščiuose iki 1906 me- Pernai automobiliai už- bėti nepaprastą skurdą ir prastai, daržus reikia daug 

tų. mušė ant kelių 10,940 žmo- vargą. Žmonės vaikšto ap- daugiau tręšti, kaip laukus,
“Dokumentai nuo 1906 nių. kurie visai ir mašinų driskę, baigia išsiparduoti nes visos daržovės labai iš- 

neturėjo, bet ėjo pėsti keliu paskutinius daiktus, kad čiulpia žemę. Kokias trąšas 
apie ir pateko Į nelaimę, o su- kiek maisto pagerinti”. vaitoti, tas priklauso nuo 

Socialdemokratų Par- juos kiek vėliau parašysiu, žeistų pėsčių skaičius šie- —o— žemės ir kokias daržoves
emtvje, šio paskutiniojo laikotarpio kia 184,440! Neatsargus “Mes tikime, kad po me- auginate.

tų ar dvejų Lietuva vėl bus E. Žilėnui, Memmingene, 
laisva ir mes vėl galėsime Vokietijoj.— Kad tremtiniu

iRo:judinus veikti prieš komi;- ’SSStok -Reikia “‘jiTakokšt'' ra- iki 1939 metų. imtinai, taip.
™smdaXIT*" k kS’^inkim“4 -u ^esni <'a'.vkėlį iš Lie- gi bus reikalingi, bet

JXatrcd°’ ka<1 bUS St£i?ia' »TV^4nT& tijos istorijos Čia, tu 
a-' a • j v a nu lietuviu noktai Ameri- yia laisvo laiko tokia
Sis senatorius dabar sten- . Utirvin I etriionas do- bui, bet turiu labai rimtų ma rasti ‘Vienybėj Lietuv- yra pavojingas ne tiktai pa- laisva ir mes vėl galėsime Vokietijoj.- 

giasi atskirą priedą apie t . "oro.an;’zac: kliūčių: stinga dokumenti- rinkų’, “L. Balse', ‘Kovoje’, tiems neatsargiems kelei- sugrįžti. Mes savo stovyklo- tarpe yra smetoninių pašle-
JAV svetimšalių legijoną diantriios ir t avieniai nės medžiagos. Naujoj Gadynėj', kuri ėjo viams, bet ir visai nekal- je turime chorą, tautiniu mėkų ir visokių buvusios
prijungti pne kareiviu sau- .!! r. - , L - .......................... .. .. ..
kimo (draft) istatvmo, ku- lietuviai JA\ piliečiai labai

skubiai

tokiam dar- dokumentus, be abejo, gali- važiavimas, kaip matome, 
labai rimtų ma rasti ‘Vienybėj Lietuv- yra pavojingas ne tiktai pa

ris dabar svarstomas
Am. svetimšalių legijo- 

nas susilauktų savanorių 
lietuvių gal daugiau negu 
iš kitų tautų. Šis legijonas 
musų tautiečiams butų tik- Lo< 
iai mielas, r.es Amerika 
antroji
gyvena 
toji dali 

Tuo
šia proga sudaryti gražų ir 
gerą lietuvių kariuomenės 
branduolį Amerikos globo
je, nors ir toli už Lietuvos 
sienų.

Ne tik kitos tautės, bet 
jau ir JAV7 vyriausybė kal
ba be jokios paslapties, kad 
anksčiau ar vėliau ateis ne
išvengiamas 3-is karas tarp 
Amerikos ir Rusijos. Am< - 
rika turės didelę talką iš ki
tų laisvų tautų, nuo kurių 
ir lietuviai neturi atsilikti. 
Rusai vers išvien su jais 
prieš viso pasaulio demo
kratiją kariauti ir savo pa
vergtas tautas.

Tai bus lemiamoji kova

rašo laiškus
siunčia telegramas savo . . .
kongresmanams ir krašto vargiai as ją 
apsaugos departamentui,
- - -« 1a-.a 1 •_— tiri imtiįzi *>------

v < r ±
šokių grupę. Vietoje verkti, Lietuvoje diktatūros “ide- 
mes dainuojame.” ologų”, mus nestebina. Bet

.o(ige siūlymą steigti Ame- tų:
eiTotimč-jlin lpaiinna 1) Lietuvis

—o— su tos rūšies blogybėmis rei-
bematvsiu. Be to, laiško autorius bu- knygutę, užvardintą “Penk- “Musų stovyklose rengia- kia kovoti ne per Amerikos

Tuo tarpu yra didelis tų labai dėkingas, jei kas tas Prisakymas”, kurs kaip ma įvairus kuisai kaip tai: lietuvių spaudą, bet vietoje 
reikalas turėti šių dokumen- galėtų surasti iu nusiųsti gal dar atsimename, sako: dažytojų, buchalterijos, šo- tremtiniai turi nuo to gaiva

■PIK7I IU.jam Lietuvos >ociaiaemo-,‘ Neužmušk . įeisingas pa- 
kos Socialde- kratų Partijos leistaįi “Dar- vadinimas. Neatsargus va- Daugelis 

kalbos.

^aukiame kari

kurie ėjo iki 1996 mno sužeisti.Nei fažiopsokim šios tin- zemplioriu. Gal kas nors iš ninką , 
Ramiausios progos. Kon- knygų mėgėjų Amerikoje metų. 
gresas gali bet kurią dieną turi ją savo archyve? Bet Taigi, 
rriimti kareivių šaukimo į- Jei to leidinėlio nebūtų gali- 
statymą su svetimšalių legi-
jono projektu ar be jo—tas 
p. reis nuo visuomenės šauk
smo ar nutylėjimo. Tad pa
si skubink im!

Kapit. Petras Jurgela.

350 MILIONŲ “JAU 
VERGIJOJ”

Ivnitvruu. įjpejvalvti.
mokomės antriu

-O-
o. km is

SAKO, AMERIKIEČIAI 
“KANDŽIOJA MOTERIS”

jei kas iš musų 
turi suminėtų čia

ma surasti, programos teks- reidinių bei dokumentų, 
tą galėjo atspausdinti tu prašome prisiųsti juos į 
laikų lietuviški laikraščiai ‘Keleivi", o mes j ersiųsime 
Amerikoje, pavyz d ž i u i. kur reikia, pažymėdami 
‘Vienybė Lietuvninkų’, d-r<» kas ir iš kur tą medžiagą 
Jono šliupo ėjęs bene ‘Lie- l ietuves Socialdemokratų 
tuviškas Balsas’, ar kiti lei- Partijai aukoja
diniai.

“2) 1896-1902 metų tar
pe Partija yra išleidusi ke
liolika atsišaukimų lietuvių 
ir lenkų kalbomis. Vieną to
kį atsišaukimą atspausdino 
Lenkų Socialistai (PPS) 
Londone 1-mos gegužės 
proga: kitas išėjo su LSD i;

Pernai nelaimėse ant ke
lių mirė 4,009 vaikų žemiau 
15 metų amžiaus.

Virš 80 nuoš. nelaimių 
pernai atsitiko gerame ore, 
kada matymas buvo visai 
geras.

49 nuoš. visų nelaimių 
į ernai atsitiko savaitės ga
le ‘ "

suteiktų mums galimv- Praeitą savaitę rusų ge- 
grižti tėvynėn, bet tuo nerolas A. Kotikov sukvie- 

pačiu laiku drebame dėl jo tė Berlyne spaudos atstovus 
žiaurumo. Norime bėgti, ir jiems keturias valandas 
bėgti kogreičiausiai iš tos skaitė visokius apkaltini- 
nelaimingos Europos”. mus prieš anglus, franeuzus 

—o— ir amerikiečius. Sako, alian-
“Šiomis dienomis aplan- tų kareiviai labai blogai el- 

kė musų stovyklą IRO at- giasi Berlyne, o ypatingai 
stovas ir D. P. žmones pa- blogai elgiasi amerikiečiai, 
informavo apie galimybes Rusų generolas sakė, kad 
emigruoti į kitus kraštus, amerikiečių kareiviai vaikš-

Generolas de Gaulle savo 
i artijos mitinge kalbėjo 
Marseillėj senajame uoste, 
kur komunistai yra labai 

tarp demokratijos ir komu- stiprus, ir sakė, kad Rusija
nizmo — žūt ar būt. Demo- turi vieną tikslą — domi- Socialistu parašai
kratijai laimėjus, visos tau- nuoti pasauli. Jis sake, ko- «šitll ir kitn 
tos susilauks laisvės, gero- munistai taip sumaniai iš
veš ir taikos-ramybės, nes naudoja skurdą _ ir truku- 
kartą ant visados bus paša- mus, kad jau 350 milionų 
lintas didžiausias pavojus žmonių pateko į komunisti- 
tiems visiems idealams. Jei nę vergiją.

PINIGAI SU SALOČIAIS

Draugiškai,
‘Keleivio" Admi nistraci a. m u

kį praleisti.
2.609 žmonių pernai mi

rė ant kelių ir 96,000 žmo
nių buvo sužeisti todėl, kad 
mašinų vairuotojai važiavo

vai dėl emigrantų perveži- ro, rusų generolas nepaaiš- 
mo ir pridūrė, kad suminė- kino. Ar jie yra alkani ar 
ti kraštai pageidauja tik gal iš meilės kandžioja se- 
199 nuošimčių sveikus.” noms vokitkoms į blauz- 

—o— das? Bet kodėl senoms?
Daleiskime, kad Ameri- Rusų generolas norėjo

kos žemėje Įsigalėtų bolše- pasirodyti vokitkų blauzdų 
vizmas, tai visi tie Ameri- gynėju nuo amerikiečių 

bet išėjo pasiutęs 
Juokiasi ne tik vi-

‘Šitų 
nomų.

ir kitų. mums nezi- 
LSD atsišaukimu.

Iš Beaumont, Calif. praneša 
tokį nekasdienini ivvki:
Mrs. A. George nuėjo į krao ne (a k „ 
tl.vę ir nusipirko maišiuką lu|.ėj ' j
salocių. Kada ji parėjusi
namo maišiuką iškratė, ja- 030 žmonių buvo pernai
me rado 83,500 pinigais, užmušti ir 21,000 buvo su- kos spaudoje skelbiami nu- dantų, 
Mrs. George nunešė pinigus žeisti važiuodami dvira- sikaltėliai gengsteriai, liktų juokas.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

Didžiausia ir Turtingiausia Lietuvių 
• Organizacija Pasaulyje

TI RTAS SIEKIA VIRŠ $2,500.000.00.

Savo nariams ligoje pašaipu ir pomirtinių apdraudų
yra išmokėjęs arti $5.000,000.00. __
Susivienijimą kuopos randasi visuose didesniuose mie
stuose Amerikoje ir Kanadoje.
Kiekvienas lietuvis gali apsidrausti nuo $100.00 iki 
$5,000.00.
Ligoje pašalpa savaitėje $9.00 ir $12.00.
Dabar vedamas Susivienijimo 60 metų Jubiliejinis Va
jus. Įstojimo nereikia mokėti. Daktarui už egzamina
vimą apmoka Susivienijimas.
Tapk Susivienijimo nariu ir prirašyk savo šeimos na
rius. Kreipkis pas vietinę kuopą arba į Centrą adre
suodamas :

ALLIANCE OF AMERICA

WILLIAM GREEN į policiją, o policija grąžino čiais, o 40 žmonių žuvo ir 
juos Saločių pirkliui, Wm. 890 žmonių buvo automobi- 
Fuckett. kurs ir pats sako- Tių sužeisti bevažiuodami 
si nežinąs, kaip jo dienos-arkliais. apšaukti
pajamos pateko į vienos Statistika apie nelaimes 
pirkėjos maišą su daržovė-ant kelių yra baisiai liud- 
mis. na ir kruvina. Mašinų vai-

;----  uuotojai tikrai gerai pada-
»ytų. jei atsimintų penkta 
prisakymą: “Neužmušk”.

Musų tėvų kraštas Lietu
va buvo ir bus laisva. Lietu
vos išlaisvinimo siekia Ame
rikos Lietuvių Taryba ir jos 
vykdomas Vajus. Paremki. 
tautieti, tad jos darbus!

PASTEBĖTA DIDŽIAU
SIA DĖME SAULĖJE

LITHUANIAN 
307 W. 30th St., New York 1, N. Y.

Amerikos Darbo Federa
cijos pirmininkas William 
Green lankėsi pas preziden
tą Trumaną ir iškėlė reika
lavimą, kad vykdant Mar- 
shall planą į pagalbos skir
stymo įstaigą butų įsileisti 
darbininkų organizacijų at
stovai.

Los Angeles Griffith ob
servatorija praneša, kad ji 

Dar turime knygučių, pastebėjusi saulėje labai di- 
“Kaip Tapti Suvienytų Vai- dėlę “dėmę”, kurios diame-* 
rtijų Piliečiu?**, kur yra aiš- tras yra du kartu ilgesnis 
kini išguldyti, pilietybės is- už musų žemės diametrą, 
tatymai su reikalingais klau arba apie 16,900 mylių il
simais ir atsakymais. Kaina gunio. Tokių didelių tams iu 
25 centai. Kreiptis į dėmių saulėj iki šiolei ne

buvo pastebėta. Ta observa
torija sako, saulės dėmės 
neturi įtakos į musų klima-

_____ ________________ tą, bet jų pasirodymas labai
Kreipkitės pas tuos, kurie veįkia telegrafo ir radio 

skelbiasi “Keleivyje.” veikimą.

KAIP TAPTI PILIEČIU?

Su

“KELEIVIS”
616 Broadvvay,

. Boston 27, Mass

Stalino patikėtiniais ir jojo sas Berlynas, bet ir visa Eu- 
santvarkos įgyventojais. O įopa.
visi kiti tautos gynėjai butų------------------ ■

liaudies priešai". “Keleivis” visada yra gera 
—o— dovana draugams ir pažįsta*

“Vienas kitas iš musu tu- miems. Užsakyki! jį savo arti*

Tikra Teisybė

APIE SOVIETŲ RUSIJĄ
— arba —

Komunistų Diktatūra Faktų 
Šviesoje.

Tokia knyga tik ką išėjo iš spaudos. Ją išleido “Kelei
vis.“ Nors Sovietų Rusija gyvuoja jau nuo 1917 metų. ta
čiau tikros teisybės apie ją beveik niekas užsieny nežino 
—nežino net ir komunistų vadai. Taigi būtinai buvo rei
kalinga tokia knyga, kuri parodytų Stalino Diktatūrą fak
tų šviesoje. Ir tokią knygą dabar turim, čia vieni tik fak
tai, vien tik teisybė. Knyga didelio formato, arti 100 pus
lapių skaitymo. Kaina 50 centų.

Užsakymus p,rašome siųsti šiuo adresu:

636 Broadvvay.
KELEIVIS”

So. Boston 27, Mass.

t
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Moterų Skyrius
SI SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENE Ji •

Kaip Pažinti Vėžį
Geriausia būdas apsisau- Šeimynos, kur vėžys jau yra 

got nuo vėžio ligos, sako syki buvęs,' greičiau jam 
Dr. B. E. Washburn, tai ne- pasiduoda.
jgnoructi Įtartinų ženklų bei Vėžiui pažinti yra daro- 
simptomų. Yra ženklų, ku- ma tam tikra diagnozė, me- 
rie Įspėja iš anksto, kad ga- dicinos kalboj vadinama 
Ii būt pavojus. Paprasčiausi ‘‘biopsija” (biopsy). Dakta- 
vėžio ženklai yra šie: rai išplauna is Įtartinos vie-

(1 > Bet koks nenykstan- tos mažutėli šmočiuką kūno 
tis guzas arba sukietėjimas, ir egzaminuoja ji per mik- 
ypač moteries krūtyje. roskopą. Tuo budu jie gali

(2) Kraujo ar skysčio te- lengvai vėžį pažinti.
k ėjimas iš bet kurios atda- Vėžys yra toks augalas, 
ros kūno vietos. kuris atsiranda žmogaus or-

(3) Bet koks skaudulys, ganizme ir, jeigu nebus 
kuris ilgai negija. ypač apie breitai pastebėtas ir sulai- 
burną, liežuvi ar lupas. kytas g.an žmogų sunai-

(4) Nuolatinis vidurių kįnti.
užkietėjimas, ir Daktarai skirsto vėži i 4

(5) Staiga pradėjęs didė- grupes, būtent:
ti kokios nors karpos augi- į Vėžys, kuri galima rna- 

... . tyti ir apčiuopti, kaip, pa-
\ ežio pradžioje skausmas į vyz(įžiui, ant odos, burnoj

nejaučiamas. Kad Įsitikinti, aĮ-ba krutvse.
2. Vėžys, kurio negalima

fyg.uc.ivia, au. BU5TON

GĖLĖMIS REIŠKIAMAS DĖKINGUMAS UŽ DOLERIUS

Har.dijos gėlių augintoiojai viename gėlių darže gėles taip susodino, kac 
jsi “ragas gausybės” iš baltųjų lelijų, o tamsiomis gėlėmis jie Įrašė “

Ola 
te
lars” i tą ragą gausybės. Tuo budu Olandijos gėlių augintojai reiškia savo dė 
kingumą Amerikai už Marshall plano pagalbą. Yra ir už ką, nes Olandija iš 
Marshall plano gaus 599 milionus dolerių.

Kelionė į Niekur
ai- aukščiau minėti ženklai 
nėra vėžio pradžia, reikia 
tuojau kreiptis pas gydyto
ją. Laukti ir žiūrėti, ar toks 
ženklas neprapuls, arba 
mėginti ji gydyti kieno nors 
nurodytais naminiais 
tais”, yra nei 
pavojinga. Yra net vaisti
nėse parduodamų “mosčių 
nuo vėžio”. Niekad jų ne
pirkit ir nevartokit, nes jei
gu žaizdoje bus tikras vė
žys, tai mostis ne tiktai

‘vais
-mintinga

nei apčiuopti, nei matyti, 
bet kuris reiškiasi tam tik
rais simptomais, kaip krau
jo tekėjimas iš inkstų, pūs
lės arba gimdomųjų orga
nų. Dažnas kraujo pasiro
dymas beveik visada reiš
kia vėži, ypač pas žmones 
pragyvenusius jau pusę am
žiaus.

3. Vėžys, kurio negalima

Gūdžios nakties tyloj klajoju,
Keliaudamas Į niekur.
Ir aštrios uolos žeidžia kojas
Ir pėdsakų nelieka.

Nors daug žvaigždžių dangaus beribėj — 
Matau tik žvaigždę vieną,
Kuri vaikystėj man sužibus,
Žadėjo džiaugsmo dieną.

M. Bukša.

Viešpaties Keliai Yra 
Nepatiriami...

KAIP IR PASAKA dėmingų sutvėrimų tėvynė, 
Visagalis, sėdėdamas iš- paklydusi nedorybių keliuo- 

I minties ir grožio soste, pa- se. Žemės dejavimai neduo- 
kėlė ir iš lėto nuleido ranką, da man užmigti.
Visi jo garbintojai, kiek jų —Pasisavinai kunigų kal-
bebuvo, dingo per vieną bą, Gabrieliau, bet dėl to 
akimirksni, — Dievulis pa- nepasidarei gudresnis. Tu 
noro būti pats vienas. Mei- nežinai mano žmonijai skir- 
lės ir atlaidumo akimis pa- tų kelių. Aš nesikišu i jų 
sileido pasaulio Kūrėjas per kasdieninius reikalus, — 
visatos beribes, gerėdama- tam jiems daviau protą il
sis didingu kurinio grožiu laisvą valią geram ir pik- 
ir harmonija. Staiga Vieš'- tam. Bet tas sutvėrimas pra- 
pats sustojo klajojęs, ir še- šoko visas leistinas ribas, 
sėlis nuslinko per Jo veidą. Aš kalbu apie Staliną. 
Beribėj visatoj, tai vienur —Tokio nemačiau per
tai kitur išnirdavo liepsnos, amžių amžius, — leido sau 

! ir šviesių dujų verpetai, i- Įterpti ir grakščiausias Gab- 
: gaudami kamuolio pavida- riebus.
i ią, sukdamiesi slinko nau- —Tai va, mano Įsaky- 
įais keliais, tarytum iššauti mas, — tarė Viešpats: — 
iš nežemiško pabūklo. (pikčiausias turi tapti tobu- 

—Kas čia dabar? — tarė liausiu. Bet jis turi išeiti sa- 
\ iešpats, tartum nesusivok- vąji kryžiaus kelią ir apsi

ūdamas.»Paspaudė jam teži- valyti jo paties sukurtame 
________ noma migtuką. Iš kur nebu- pragare.
nrayiln-iiis vęs’ atsirado grakščiausias Ir Visgalis padavė Gab-
ažvt Be - Gabrielius, sutauš- rieliui dangiškais ženklais

niauksi neižrbdn na kė auksiniU sandalų kulni- rašytą gromatą. dažyti plaukai neurodo na mjs jr, paienkęS galvą, su- » «= *

moterys duoda 
savo plaukus nudažy

turalųs ir juos lengva pa-

nei apčiuopti, nei matyti, ir
, , jo kurjg neparodo jokiu išori-neišgydys bet galės iššauk- niu ženklu. Toks vžžvs l)u. 

ti nesulaikomą kraujapludi. na paprastai žarnose, skil- 
Vėžiui gydyti šiandien vy arba plaučiuose, 

yra vartojama chirurgija, 4. Jaknų vėžys, kuris taip 
Roentneno spinduliai (X- nat neparodo iokiu išoriniu

Kurios tačiau nebesuradęs 
Keliauju aš i niekur... 
Kančių ir ilgesio baladės 
Kaskart ilgesnės lieka.

žinti. Gi pradėjus dažyti’! į*"80 be!aukdamas isaky- Josifas Stalinas sėdėjo sa-
S±rSd‘-Pakviesk man Izaoką ^t rie^li-^Iy^
tiek būna žili’ir parodo, kad Sewtoną> t? «alvot)Hl ang-damasis, rašė Kominformui 
u„k5Aion vvj nnJn7vti Tai. eilini įsakymą. ‘Paruosti

Nepraslinko akimirksnis, paskutiniam puolimui Aust- 
Newtonas jau stojo prieš rija! Po to Italija! Po to— 

Viešpaties veidą, tiesus, Norvegiją ir Švediją! Paga-
n’anka< nėra inkis ! kaip Jo Didenybės seržan- bau Prancūziją! ‘Vakaru Žila> pxauna? nėra jokia t pakelta galva ir mąs- Vokietijoje nuolatos drum~ geda. Pražilusi galva visa- Unč£mis akfmis ’ , voKieujoje nuoiato. mum.

dos išrodo rimtesne ir dau-igenoie nebuvo
ne<? mo. ’

gi plaukų dažymas pridaro ir \ewtona 
daugiau rūpesčių, negu nau 
dos.

nėra jokia

Juozas Mikitas, giau pagarbos verta.
nudažvta. Pranė.

DAŽYT ŽILUS PLAU
KUS, AR NE?

Kodėl

atgavo.
Yra manoma, kad plau

kų spalva pasidaro plaukų 
plaukai šaknvsp. Dėl niekam neži-

VALGIAI
zmocause i \ , « X V 4- TC C —~ J- ----- — —_ —    --------

ray), radijumas. arba jų ženklų, iki jis tiek išsiple- pražila, tikrai niekas neži- nemes priežasties tas pro-
kombinacija. Kiekvienam čia, kad ligoni išgelbėt jau no, bet teorijų yra visokių, cesas kartais sustoja, kar-
ligoniui taikomas kitoks gy- nebegalima. Tvirčiausia jų yra ta, kad tais sustiprėja. Jei sustiprė-
dymo būdas, atsižiūrint ku- nak-tavai -jVn kad vėži žmogaus gaiva pradeda žil- ja. plaukai pasidaro tamses-
rioj vietoj randasi vėžys. iššaukti" bet’koks kūno “ -ėl stokos poilsio, dėl di- ni, kas ypač pastebima pas

erzinimas, jeigu jis ilgai tę- , .. 
sis. Pavyzdžiui, jeigu bur- <ndeho nen-ų Įtempimo. , 
noje bus ištrupėjęs dantis Kitas aiškinimas yra toks. 
ir aštrus jo kraštai erzins kad dėl žilų plaukų kaitas

°umo oriežastis Per mob«',ležuv» ” luM’ Ui gali atsi' i:urĖžm’.eus
j • rasti vėžvs. Jeigu ant dan- valgo, stoka tuių vitaminų,

l1?i"U1\anobok?pUS da“g,aU ties bus’ negerai uždėtas ir tt.
” J1S gopturėlis <crown),tai ir jis Bet yra žinomu atsitiki- 

kur žmogaus plaukai

kaip jis didelis ir kaip grei
tai jis auga.

Šiais laikais Jungtinėse 
Valstijose vėžys yra antra 
didžiausia žmonių mirtin-

dėlių rūpesčių, dėl perdaug augančius vaikus. O jei su-

neabejojamai auga.
Nors vėžys gali apnikti • pražilo, o paskui vėl savo

bet kokio amžiaus auką, \ ežys gali atsirasti 11 nuo ?pa]va atgavo, nors to žmo- 
vis dėlto daugiausia nuo jo pypkės kandiklio (cibuko), g gyvenime niekas ne
nukenčia suaugusieji, tarp arba nuo karštų durnų iš 6 " " '
40 ir 70 metų amžiaus žmo- pypkės, 
nės. Moteris jis puola grei- Jeigu ilgai bus užkietėję 
čiau negu vyrus. viduriai, tai vėžys gali atsi-

Daktarai nemano, kad rasti žarnose.

... gali sukelti vėži. mu.

silpnėja, plaukai pradeda 
žilti. Seni plaukai savo spal 
ves nekeičia, bet kai iškri
tusių vieton atauga nauji, 
tie jau būna bespalviai, 
balzgani.

pasakų anie žmones, 
dėl didelio išgąsčio 

pabalę per vieną valandą. 
Bet tai yra tiktai pasakos, 
daugiau nieko. Medicinos

Yra
kurie

Kalifijorai su suriu
Galva kalifijoro.
3 šaukštai sviesto.
3 šaukštai’miltų.
1^4 puoduko pieno, 
žiupsnys druskos, 
žiupsnys pipiru.
Keli lašai Worcestershire

soso.

Jp laiky- ti Ruhro angliakasius. Ge 
nusižemini- neralinė ofenzyva prieš Va

karų Europą! Per jo veidą 
—Kas ten darosi? — ta- nuslinko klastinga rytų žmo 

rė Viešpats, rodydamas Į gaus šypsena/ turėdamas 
Šviesius erdvėje kamuolius, padėjėjais badą ir gyve- 
Ramusis Newtonas pažvel- nimo maišatį, jis neabejojo 
ge į Visatą. savo lain^ėiimaic iv mutė nn

—Tu, Viešpatie, kurdą- savo kojomis parblokšta 
mas pasauli, skyrei jam Europą, po to Aziją ir visa 
nuolat jauną amžinybę. Ta- pasauli. Stalinas — Apokal 
narnoj i jame mirtis be pa- Jipsio ' išpranašautas Anti- 
iiovos virsta nauju gyveni- kristas. Dabar ar niekuo- 
mu, ir siekia pažangos bei met. Ir Stalinas, plačiai už- 
tobulumo. Tie kamuoliai — simojes, išvedė po raštu rai
tai savo paskirti atlikusios dę “j”
ir sudužusios planetos; su- Tačiau jis be galo nuste-

Puod u kas sutarkuoto
koniško sūrio. į naujas gyvenimas.

Kaiifijorą išvirink pasu- buvo Tavo valia.

ameri- dužusios dėl to, kad gimtų į>o, kaip prieš savo rašoma- 
ji Stalą pOSteb ’' ‘
keistenybę —

pasikeitė — nei maistas, nei mokslui tokie atsitikimai truputi 
darbas, nei rūpesčiai. nėra žinomi.

Daktarams yra žinomas Žilų plaukų niekas neno 
atsitikimas, kur 39 metų ri. o ypač jų bijosi moterys, Pamaišyk ant

, T_ . .... . , laikotarpy vienas asmuo nes žilas plaukas primena iki suris sutirps. L
vež.vs butų gaunamas pa- _ Kaip aukščiau pasakyta, ^-iškart pražilo ir triskart senatvę, o kuri gi moteris uždarą ant kaliafijoro

tą, įmaišyk miltus ir pa- vel tarė: ne žmones, o namas Raudonosios žvaigž- 
gruzdink. Tuomet supilk po vPa/. kunigai, perdaug <jės ordenas, pas nelauktąjį 

pieną, išmaišvk ir kvaršina man galvą savo svečia žėrėjo nematyto di- 
‘-6 minutes. Tada neprotingais prašymais ir dumo‘ deimantas. Stalinas 

sudėk sūri ir visus priesko- dar nepretingesnėmis min- pasijuto nesavas.
timis. Jie Įsivaizduoja, kad _Esu Viešpaties pasiun- 
pas mane tokia pat netvar- tinys? _ tarė jaunikaitis.—

pavirink
pi
ugnelės 

šitą

veldėjimo keliu, kaip džio- Jungtinėse Valstijose nuo 
va ar kitos užkrečiamos Ii- vėžio per metus numiršta 
gos: vis dėlto yra pastebė- daugiau kaip 140,900 žmo- 
ta, kad nariai iš tos pačios nių. Daktarai sako, kad jei

gu tai ligai pasirodžius

vėl buvusią piaukų spalvą nori būt sena? Todėl tūlos duok stalam

“MISS CLASSIFIED’ žmonės tuojau kreiptųsi pas 
gydytoją, tai apie 25,000 
gyvybių butų galima per 
metus išgelbėti.

Bėda tačiau, kad vėžį la
bai sunku pažinti, nes iš 
pradžios jis visai neskauda, 
o kai žmogus pradeda jaus
ti skausmą, tai liga papras
tai būna jau tiek Įsigalėjus 
kad pagalbos nėra.

Kas tada daryt?
Daktarai sako štai ką: 

kiekvienas žmogus privalo 
kasmet nueiti pas gydyto
ją, kad nuodugniai išegza
minuotu sveikata.

u KELEIVIS“
GERA DOVANA MOTINOS DIENAI 

Užrusykit Jį Savo Mamytei

ir ka, kaip ir jų galvose.
—Kunigai, Viešpatie, yra

_ žmonių advokatai prieš Ta
vąjį veidą. O advokatai vi
suomet reikalingi klijentų.

Per Nevvtono veidą nu
slinko santūri šypsena.

Turiu Tau apreikšti Jo va
lią.

—Kokio Viešpaties? — 
paklausė primerkdamas vie
ną aki Stalinas:
—Tavo viešpaties ambasa

dorius nėra akredituotas

Kad išėmus užsisenėju- 
sias prakaito dėmes iš šilki
nių ir kitų neskalbiamų šlė- 

Klasiškų skelbimų varžy- bių, reikia dėmes gerai su- 
tynėse šita jauna panelė, 18 šlapinti baltu uksusu (white 
metų Vivian Spear iš San vinegar) ir gerai ištrinti. 
Antonio, Tex. gavo pirmą Tas netik prakaito dėmes 
dovaną už gabų skelbimų prašalina, bet dažnai ir 
rinkimą. Toki jauna ir jau nušutusią nuo prakaito 
moka iškaulyti iš žmonių spalvą sugrąžina. Gi švie- 
pinigus skelbimams. Už tą žias prakaito dėmes galima 
sugebėjimą jai ir duota do-j išimti suvilgius dėmę van- 
vana ir garsus titulas “Miss' deniu ir palaikius ant atvi- 
Classified Advertisment of ros bonkos amonijos kelia- 1948”. i - -

PAAIŠKINIMAS:
Motinos Diena šįmet pripuloa gegužės 9 d. Kiekvie

nas geras sūnūs ir gera dūk tė tą dieną nuperka savo mo
tinai kokią nors dovaną. Jeigu jūsų motinėlė da neskaito 
“Keleivio.” mes patartume užrašyt jį jai kaip dovaną 
Motinos Dienai.

Prašom prisiųsti mums jos pavardę ir adresą, pridėti 
$3.00 ir paaiškinti, kad tai yra motinai dovana. Musų 
administiarija nusiųs jai apie tai pranešimą ir pasvei
kins, kad ji turi tokį gerą sūnų ar dukterį. Ir siuntinės jai 
“Keleivi” apskritus metus. Tai bus jai maloni dovana.

Visagalis nepastebimai prie Sovietu vyriausybės 
pamojo ranka. Kieno leidimu čia atsira-

Neivtonas ramiai ištraukė dai? — Stalinas atgavo lvg-
pypkę,-is visų esybių dan- svar, ir tėviškai nusišvp- 
"aus karalijoje tik jam vie- sojo •1
nam tebuvo leista rūkyti,— “ _lMan neieikia |ei(|jm 
užsitraukė ir dingo perli- net į tavąjį pragarą, - tarė 
niame durnų debesyje. grakštusis Gabrielius ir švv-

thevuhs vel pasiliko vie- fteIžjo Viešpaties igaliojj- 
nas ir vel žiurėjo į visatą. mais 
Begalinė edrvė virpėjo švie- Tėvas Josifa? y ,
somis ir ausiai vos pagau- rvtum skrisdamas lėktuvu 
namais amžinybes garsais butų patek j d b ., 
— pasaulio himnų Kūrėjui. jis nebutų Stalina ]eį 
Staiga Visagalio žvilgsnis. kitą akimil.k?’į nesusiVok- 
yel sustojo vienoje vietoje ty. Dar ėjo' a|votj. 
ir per Jo veidą vel nushnko .-Tokį butu neblOga i, Be 
susirūpinimo ir liūdesio se- ,.jaj užverbuoti’” 
sėlis.

—Tas žmonijos šašas jau 
gana man Įkyrėjo. Čia, vis
gi, turiu ką nors padaryti,
—ir vėl paspaudė migtuką.

kų, iš

užverbuoti!’ 
f Bus dauginu)

tą minučių.

99“KELEIVIS 
Eroadway, So. Boston 27, IHass.

Iš dausų, kaip iš puxų, iš
niro grakščiausias angelų— 
Gabrielius ir, palenkęs gal 
vą, tarė:

—Klausau, Viešpatie!
—Žinai, kur yra Žemė?

Didysis
SAPNININKAS

Su Salemono Galva
Gražiais mėlynais viršeliais, 

parankaus formato, daugiau 
kaip 300 puslapių, kuriuose su
rašyta apie 1,500 visokių sapnų. 
Kaina $2, bet “Keleivio” skai-

—paklausė Dievulis.—Anuo tytojams tik $1.00. 
metu siunčiau Tave Į Gali- Gaunamas “Keleivio” knygy- 
lėJą j ne. “KELEIVIS”

—žinau, Viešpatie! Nuo-;«3« Broadway, S. Boston,
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Iš Plataus Pasaulio
DominiKonai Dreba

Pereitą savaitę Domini
Konų respublikoj' 12 kartų dirbusi planus,' kaio padau- z 
žeme drebėjo. Paskutinieji ginti gyventoju skaičių iki L 
trys žemės drebėjimai buvo 20 milionų.

(Iii šimtai tremtinių lietuvių
!ir džiaugiasi, kad vienur ki
tur atsiranda draugų ame
rikiečių, kurie patys prade
da i uointis musų kalbos rei
kalais. Bendrom jėgom pra-Australijos Gyventojai ____ ______

Australijos valdžia yra iš- ėdami vienur kitur organi
zuoti lietuvių kalbos ^kur- 
ai. Juos numato suruošti ir

joje yra dvi valstybės — eivių iš Anglijos 
Haiti ir Dominikonų respu- tiek gaus angliškai kalban
blikos. cių ateiviu iš Amerikos.

Šlapias Testamentas
William Ayling, Londono

Tito ir Naci., i

ir sie.< nv-į tegu neatbaido nė vie
no. Kai pasidarbuosime, pa
bandysime, tada greit įsiti
kinsime, kad savo gimtąją 
kalba labai lengva ir išmok-

Jugoslavijos diktatoriaus ti ir taisyklingai vartoti, 
gyventojas ira- teismas Liubiianoj teisia \n;(. musu įstangas ir pa

gerą atminti ir už jo pini- aukštas vietas. Dabar jie 
gus po keletą greitų šnap- susekti, teisiami ir jau spėjo

Angliakariai ir Aš
Šiandien gavau “Keleivi’

G1NKLAI ATPLAUKIA I TURKIJĄ lankyti visus metus, 50c. už į 
kalendorių ir 50c. už knygą •" 
apie Rusiją. Su pagarba,

Frank Shinrcus, •
Tedera!, Pa. >.

Gerbiami “Keleivio” lei- 5

ŽODYNAS |
Angliškai - Lietuviškas ir ? 

Lietuviškai - Angliškas |
A. LAL1O žodynas

Nauja Laida -
2 tomai. 1300 pusi. ~

KAINA 12 DOLERIŲ "
su už

dėjai, | KAINA 12 DOLEf
Aš atsiprašau, kad pave- y pinigai reikia siusti s

iavau prisiųsti už “Keleivi”. * sakymu:
nes buvau išvažiavusi Į Elo- £ D pjlka
ridą ii tik daoai sugiįžau. - _,s p- Broadwa'

lav 
nes
ridą ir tik dabar sugrįžau. 
Taigi dabar prisiunčiu pini- į 
gus už “Keleivi“ ir mano 
naują adresą ir naują ma
no pavardę. Taigi, tegul ke
liauja “Keleivis“ i šituos

ž- 1 
A 
A 
A 
S y.546 E. Broadway 

South Boston 27, Mass. s _____ g

FARMA.
Aš turiu daug kambarių ir galiu

i l ■ * • ii*.. išnomuoti po viena arba kelis sunamus. Labai aciu, Kad tu- v;rtuve. Labai tinkama vieta se-
rėjote kantrybės ir nesulai- niems žmonėms kurie ;k^j*
i - • • i nors pensija. Galėti^ pasisodinti darkete mano geriausią draugą ž,vių; iaikyu vištų ir karvę. Karma
“Keleivi”. Su gilia pagarba, puikioj vietoj, su niodemiškaisjtaisymais: elektriškos šviesos, vone ir 

du purkštuvai, trys toiletai. 1 eciai 
Newa»‘k N J kūrenami malkom ir aliejum, No«*- 

’ ‘ ‘ darni daugiau žinių, rašykit: (kO
-------------------------- Mrs. K. Yauga,

Old Town Farm, Harvard. Mass.

Mrs. A. Bulzgis,

siukų ir alaus. Visa lydėto- prisipažinti buvę nacių a- jr skaitau “Unijistų Drau- 
jų procesija taip ir padarė, geniais, o paskui tarnavę korespondenciją apie

Korėjos Rinkimai
Nuo kovo 30 d. amerikie- --------

čių okupuoti >j Korėjos daly- Streikai Francijoj 
je eina balsuotojų registrą- Po visą Franciją praside

Parsiduoda Minkštą 
Gėrimų Dirbtuvė

Parduodu tonikinių gėrimų išdir- 
bystę, gerai einantis biznis per dau
gelį metų. Visi geri įtaisymai, Kali- ___________ __  . .
ma paKaminti po 60 keisų tonikų tum sveikas. Yra svarbu ir labai 
per valandų. Netoli nuo Bostono. naudinga susipažint su M- J- Švilpas 
Vieta 65 pėdų ilgio, 45 pėdų pločio, išdirbtum Mostim, kurios yra geriau- 
2 garažai, 2 tenementai su visais vė- .įą registruotų aptiekorių priežiūroj, 
liausiais įtaisymais. Parsiduoda laliai kaip E. Beir’s. Al. J. Švilpas ()int- 
prieinama kaina. Priežastis pardavi- rnent ar Salve parsiduoda aptiekose 
mo patirsite vietoje. Kreiptis laišku įr prisiunčiam, kur tik pareikalauja 
ar asmeniškai į Amerikoje ir kitose šalyse, kur tik

L. Paulauskas (18) galima. Draugai, kurie turit gimines
579 ljiwrer.ee st.. Lowell, Mass. ■ ar draugus kur nors Europoi ar ki-

ŽMOGAUS SVEIKATA 
TAI ŽMOGAUS TURTAS,

dėlto kožnas turi rūpintis, kad bu-Turkų generalinio štabo atstovas, pulk. Burhan Ma- 
danogiu, kalbasi su Amerikos spaudos atstovais prie 
ką tik atvykusio laivo iš Amerikos su karo ginklais 
turkų armijai. Turkija gauna labai daug ginklų, kad

, galėtu gintis nuo Rusijos.gerą kovą. į ________________________ .__
. taimerius gal ii galima parajo Amerikos lietuvių ką daryti, nei ką nutarti, 
|irV ,yz J^,narsi5 . gyvenimo ir gina dirbančių- nei kokių priemonių imtis.

... .... - go“ korespondenciją apie
•Jugoslavijos bolševikiškam mainierių kovą. Sako, mai- 
Hiktatznnn nierius reikia pagirti už jų

cija. Per tą laiką bolševikų da nauja streikų vilnis. Ko- štai ką aš noriu pasakyti 
sukeltose riaušėse jau žuvo munistų vedamos unijos iš- tuo reikalu. jų reikalus.

nors Europoj ar ki
tose šalyse, jie yra biedni. Pasiuskit 
jiems, jie bus labai dėkingi už tokias 
geras mostis. Štai vardai mosčių ir 
nuo kokių ligų gydo:

Nr. 1 nuo dantų gėlimo ir smege
nų nesveikumo, greit gauni pagalba, 
švelnus vartoti. Kaina 55c. ir $1.

Nr. 2 M. J. S. Salve for Extern*l 
l’ains. Nuo išviršutinių skausmų ko
jose, rankose, pusiau, sprande, šo
nuose, tirpimo, skaudėjimo sąnari 
ir muskulų, užsišaldymo ir aštraus 
kosulio. Šita mostis maloniai šildo 
ir išvarinėja įvairius skausmus. Kai
na tik $1. „ .

Nr. 3 M. J. Švilpa’s Miracle Salve. 
A remedy for Skia Irritatioo. Šita 
mostis pašalina daugybę odos ligi’. 
Pašalina r a s h, athlete’s foot. 
votis, išbėrimus, nudeginimų, nušu- 
tinimų, ronas (tik ne VĖŽIO), nuo 

: šalčio, nušašimus, ausies gėlimų, ti- 
i nimų ir skaudėjimų blauzdų, nesvei- 
I kūmų nosies ar burnos, ir t.t. Kaina 

Ieškau tikro brolio Kazimiero Maž-į 55c. ir $1.
rimo, Kastanto sūnų, kilusio iš lla- ( Nr. 1 M. J. S. Salve, mostis nuo

Telefonas: Lowell 2-7361.Jei Palestinos karas il- 
Taip pat 'nuolat vanoja giau užsitęs, didžiosios ga

lus A. lybės gal ir nutars ką nors
Ieškau Darbo l'ž šeimininkę

Tvarkinga, gerai stovinti moteris 
_ ieško darbo už šeimininkę arba naš-bendra- daryti. Bet, jei karas greit Įaičių auginti geruose namuose. Ra

ine nni.oe -• i i • * i r<*.e.****.ė bude- išsispręstų vienos ar kitos syk,t:
z1in‘.\. traukinių jjams, kurie šiandien žudo pusės pralaimėjimu, tada
skaičių. As dirbu pne tokių Lietuvoje musu brolius ir Jungtinės Tautos, šiek tiek

- Iraiilnnm iv mono ut Ipldfl . J ’

puotoj Korėjos dalyje jokių 
balsavimu iš viso nebus.

Sovietų Kompozitoriai
Balandžio 20 d. Maskvo

je susirinko pirmasis Sovie-

sako, jos kovos pi 
tinę vyriausybę ir prieš Mar- traukiniu 
shall planą. laikinai

ir mane atleido 
nuo darbo. Jau i seseris. 

“Keleivi“ man
padejavusios, pripažintų 

užsakė “fait aceompli” (įvykintą

1739 So. Ualsted st.. Chicago 8, III.

PAIEŠKOJIMAI
Srbu^T^u^SiD^YTa1^- A!otie.čiPs water- faktą) ir visai ramiai pra-
,WUUtt,A a.v'^Oiny lr uz ,al jam (lraUgls_ dėtų galvoti apie savo alie- fotografas. Paskutiniu laiku ji gyve-Bogotos Aukos

ko Amerikon, 
pranešti man

Rusijos kompozitorių kuri- žuvo pačiame Bogotos mie- darbininkų laikinai atlei- 
niuose. Teko kritikos Šosta- ste, o 300 žmonių žuvo mie- džiami iš automobilių fabri- 
kevičiui, Prokofjevui ir ki- sto apielinkėse per didžiuo- kų, nes nėra plieno.' 

kurių kuriniai jau sius plėšimus ir žudynes,

Žydų-Arabų Karas

tiems. Jei sudėliosime i krūva
anksčiau buvo kompartijos kurios kilo po liberalų vado visus darbininkus,
pasmerkti. Gaitan nužudymo. nedirba laikinai dėl anglių „

trukumo

KAS MUMS RAŠOMA
tai gausis šimtai

tūkstančiu darbo

Palestinoj yra šeši ar gal 
ViTn'I septyni šimtai tūkstančių 

žydu. Aplink juos gyvena 
kraštuose 33

OI », , • V • kiu valsčiaus, Gricaičių kaimo. Jis niežėjimo odos ir Poison Ivy. Kai-
^|T2kT|'V|'AT|l KžlICAl pats ar kas jį žino malonėkit para- na $1.
"e***»*»^ man. Turiu svarbų reikalų: (19, Nr. 5 M. J. S. Salve, nuo pilės, su

žmonių,
kuriems angliakasių strei- , • - ,
kas ištraukia dolerius iš ki- •

eptymuose
milionai arabų, vien Pales
tinoj arabų yra daugiau,

stabdo degančius skausmas, krauja
vimų ir gydo be pjaustymo, jei tik 
vartosi pagal nurodymų. Kaina $2.00

o. rp - . , Paieškau Kristinų Černiauskaitę- Reikalaudami vaistų siųskit ir mo-OlUnClU levui ant puspa- Vaįęįkiene (duktė Juozo,, kilusia iš : nev order. ar čekį. Siunčiam ir C. O.
Gerbiamieji,

Mrs. White 
12 Pond st., VVorcester, Mass.

džiu, kad gerai jas rakau- Želvos valsčiaus, Gruobliaus vien- D.. kuris prisius . .*■’ , S . _ ■" j . kiemio, Ukmergės apskrities. Ji pati Adreųuokit:StVtU, bo jis turės daugiau ar kas jų žino malonėkit rašyti:
Pfc. Alfonsas Černiauskas,

A. P. O. 62,vaikščioti po Michigan. Aš'
Bet žydai mano, kad jie sura(jau Singą ir Rukštelę c-o "postmaster Xew York, N. YLietuviu Kalba Amerikoje dojasi musų tremtiniai Vo- šenėsm nieko užtai neduo; ga]i su atsigintj

kiėtijoje ir k. kraštuose. Da- ča. O jei pridėsime prie to Ieškau Antanų Yenčorą, Baltro 
sūnų, kuris apleido Georgetown. III.

30c. stampomis.
(18)

M. J. ŠVILPA,
P. O. Box 73, Sta. A, 

Hartford 6, Conn.
Vietiniai gausite E. Beir’s Phar- 

macy, 158 Park st., Hartford.

mu ir tobulumu rūpinosi 
pradžios mokyklos, gimna- išgirsti Lcwi?o. vadovybės.
zijos, universitetai ir tt. Ir daug lietuvišku žodžių, ku- n^^DiSl^i?irne
kiekvienas suprato, taisyk- rių prasmę reikia aiškintis J?_____

Atvvkus i USA riškų dirbtuvių, kurios ga
mina ginklus ir amuniciją. 

Arabų yra daug ir jie
lingas gimtosios kalbos mo- anglų kalbos žodyne. Ne- skaitomi geri kareiviai. Bet
kėjimas, yra šviesuolio pa- tenka stebėtis. Dauguma iš- į. -r ^nJS.icas;aflaraby apginklavimas vra

pavaikščioti. Žinote, ant
nkill liptlivill tėra O metais, o taip pat ieškau Kazioūkiu mažai lietuvių teia, u Juodaidio Jie patvs ar ^as ap)e JUOS 
ir tie patys išsimėtę kur po žino. malonėkit parašyti man šiuo 
vieną. Su pagarba, adresu: A' oeo?getown, m.

O. Savicki,
Paw Paw, Mich.

Gerbiamieji,
Aplaikiau nuo Maikio Tė

vo pranešimą, kad jo pus-

Ieškau Juozų Groblį, kilusį iš Kok- 
šių kaimo. Kamajų parapijos. Rokiš
kio apskrities. Jeigu kas žino ar jis 
pats malonėkite atsišaukti mano ad
resu, busiu labai dėkingas. . (18)

Stanley Survilla
10502 98-th st„

Edmonton, Altą. Canada.

BRANGIAUSIA ŠAKNIS
Ginseng šaknys tu
ri reputaciją kaipo 
švelnus sudrutinąs 
vaistas nuo nusilp- 
nėjusiu nervų, nuo 
silpno skilvio ir tai
pogi geras nuo du

sulio. Yra sakoma, geras ir dėl 
akmenėlių varymo. Kiniečiai irpareiga. Išnvko barbariz- eivijos atvyko prieš pirmą blogesnis, o atskirų kraštų padžiai guviram suplyšo ir ----------------- ’----- ’------- — akmenėlių varymo, Kiniečiai n

mai t. y. žodžiai pasisavinti pasaulini karą. kada i.- UV darbotūri e“t? pritti te- 2rabi,i įa,r ^metė visų savo 'toliau ke,PaJti su S^»s ,^reiW.iai turtkuol,a'
iš kitų kalbų, bet kiek ap- tavoje musų kalba buvo ni- dar-. » P * jėgų . Palestinos karų. Jva.- t0£iais Tai prisiun- ” ............... .. .... d,en'al slt!ls sakn,s varto'a Be'
lietuvinti, leistas “Gimtoji delėje rasų, lcrnų, da.inai svkju‘savininkai juok- r;lf“.a!a])^ karaliukai ir ki- čiu senam ant padų $3. Lin-
Kalba” žurnalas, aiškino vokiečių, kaltu) įtakoj nau- jiems, ~ tikrųjų, ne- tck‘e1 Jtnairomis, žiuri kiu jums visiems ko geriau- The Kertory Karm, 
kiekvienam atsiradusius kai dojosi jų žodžiais, kiek <ip- sj<au<]a ue* aį *_ ctre;va ia V^tai i Plėstinos žydus, gjos kloties. Su pagarba, skirpenbeck, York,’ En? 
bos neaiškumus ir juos tai- lietuvintais. Pagal ano me- bet ir viena? į kitą ir nerodo Jim Cunis i -f~

- Padaugėjo, tiesa, tarp- to praktika, pradėta ir čia didelio ^viurpio pasitikę- Oak H™ W Va BS^Zm7on?°čįX
niu žodžiu vartojimas skolintis svetimus žodžius. ™arL n^uztenKa su jimo_ ’ ’ 'bei suvaro Peianių, kilusi

_ skaitę iš Seredžiaus valsčiaus, Laz- dieniai šitas šaknis vartoja per 
duonos kaimo. Jas pačias ar kas jas šimtmečius kaipo kokį stebuk- 
žino malonėkit atsiliepti:

se 
tautiniu

lingą vaistą arba apsauga nuo 
visokiu ligų ir jaunystės palai
kymo, Ginseng šaknų nereikia 

Ieškau giminių Bonifaco Blėkri jš nej kept nei virti jos lengva su
kramtyti ir nuryti kaip saldai-

"land.

ir Petro 
kilusių iš Vy-

«/ •' • v • *1*imi Vpnri- neturinčiu toriiu saitu su -

ant batų 
mane

želių kaimo, visi Zarasų apskrities. nj - jos nėra priklios nei karčios, 
ir Alfonso velykio iš Juknėnų kaimo c .
Utenos apskr. Jie patys ar kas juos ' Kuin3I SVarRS S—0.00, puse SVH-

ro $10.00, kvoteris svaro $5.00, 
šitos šaknys niekad nebuvo pi
gios dėlto kad jas sunku užau-du eeresni ansie-inklavima. TODĖL Aš SKELBIU. KAD

žino malonėkit rašyti man:
Anastazija Blėkicnė 

(23) Older.burg in Old.
“Unteroi-Berg”
Donnerschweerstr., Germany. . . . .ginti, užsakymus prisitinciąm į

I,, v • v x sviniiiiiiir.rt v o n tvaiką pa- nv;ic^c.-
*ir k- ^>1.znis’T \T.a laikė. Ir dabar anglai turi vo karalystės. Dvasiškija ........ kjt

niann. kL+ Fni?‘ Palestinoj daug kariuome- na £eri žmonės eina i dan- liškai.
duwud namm *«• «« »

škau Antano Stumbrio. kilusio 
Jalmonų kaimo. Tauragės vals- 

Antanų Vaivado, kilusio iš i 
Rekstukų kaimo, Tauragės valsčiau^, 
lirdėjau, kad gyvena Chicagoj, III. 

Jie patys ar kas juos žino malonė
kit parašyti nian. lietuviškai ar ang

liam US.
AEXANDER’S CO. 

411 W. Broadway 
So. Boston 27, Mass.

o negeri eina į pragarą.
busiu labai dėkinga.

svarbų reikalų iš Lietuvo- 
Or.a Karosienė,

Turiu 
(17> ,

CAtrr.fts

U. S. Afmy and 

U. S. Air

55 TREMONT ST.

Niekuomet pirmiau Reguliarė Ar
mija neteikė tiek daug pasirinkimų 
jauniems vyrams, kurie įstoja ka
riuomenėn trims metams ar ilges
niam laikai. Pavyzdžiui:
• Paskyrimas į bent vienų iš kelių 
divizijų pagarsėjusių Tolimuose Ry
tuose.
• Pasirinkimas Hile Ginklo ar Tar
nybos. kurių kvotas dar reikia už
pildyti.
• Veteranai su užjurine tarnyba po 
rugsėjo 2, 1945 m., gali pasirinkti 
trijų metų paskyrimų į bent viena 
iš astuonių puikių daliu dabar sto
vinčių Jungtinėse Valstijose.
• Veteranai su reikalingu militariu 
patyrimu tūlose specialybėse kaip 
nurodyta W. D. Pamflete 12-16. ga
li įstoti į puskarinir.ko (non-com- 
missioned) laipsnį.
• Aukštesnę mokyklą baigusieji ga
li pasirinkti techniško lavinimosi 
kursų pirm* įstojimo į kariuomenę.
• Daugiau žinių gausite jums arti
miausioje Rekrutavimo Stotyje — 
kreipkitės tuojaus!
V.S. ARMY AND L'-S. AIR FORCE 

RECRU’TING SERVICE

BOSTON, MASS.

Žilll’i. kaip arabai pešasi SU Brangus prieteliai. šv. Kaštas, P. O. Box 2:;:;. vVestem-Port, Md.
.• p .. lr tun nuosto- žydais. Po anglų akimis ei- Dievo žodis, mokina šitaip, sa- 1,11 Pensijos mes negausi- *lių

1 me, 
daug,

Paieškau mano seseris Marijonų

NUO UŽSISENĖJUS1V. ATVIRŲ

Skaudžių Žaizdų
IR ODOS LIGŲ

, “T? neSausl" na mūšiai ir skerdynės, ara- bo: Kurie klausys tiesai tu pik- Špokaitę - Algirmanienę ir Maicj..- Ti,,. kurie kenčia nuo SENŲ, Al
bet įskascių turime hai .,takuoin žvdn« n vvdyi tenvbės ir nuodėmės bus išze- Špokaitę, irgi ištekėjusi bet vyro VIRŲ ir skaudžių žaizdų, j jei analiaknciiii Kiltu nai ataKUOĮa Z\<1US, O žydai nuooemes DUS isge- pavarde nežinoma. Abi kilusios is ne..ali ran1j;li sWt.,į ir naktį„,

: DŪLU. arabu?. Firma dar pasitai- smta ant amžių. Prabaudos vienkiemio Raseinių vals- micjoti, nes jų užsisenėjusios žaitaręsi su kitu darbininku įūūdaTO, 'kad anŪlaiP&kir Ka reiškia tiesa’ AtsaVv ir abiu«rvTna Arg*ntin?į-.?.os dos niežti ir rftauda.
. i . r\LS<lK\- n:i(’ios kas kis žino malonėkit«» __ ___ ___

■ /Iiiinaus, UH as neiaoai no- J m . vieni ta auka gero mums nariare- ir <laus- 'IIKa'-lskl° apskr. .n yra istel'iu rėkti “hruvo” Vol “TT»^I t * a,\Ckll mar Visai pasi- ■ a ' ' paoare, ir Į,,-.jusį otto Balčiūno ir girdėjau
, p. ,, -rZ . uni- traukti ir palikti arabus SU tur,me pripažinti kad Dievas kad gyvena Buenos Aires miestelįstų Draugas Detroite pa- -----L. ____  _____ Argentinoje. Ji pati ar jei kas žin<

bus be darbo kelias savai žydais vienus.

čiaus, Vilkaviškio apskr. Ji vra ište- vadinamos ATHLETE S EOOT. su- 
— - stabdo džiuvimų odos ir perplysimų

tarppiršcių. Jos yra tinkamos var
toti nuo džiustančios ir HuskilusMU 
odos. Jos yra geros gy
duolės nuo visų išvirši-

Argentinoje. Ji pati ar jei kas žino 
jos adresų malonėkit pranešti man, 
busiu labai dėkingas, o jai turiu la
bai svarbiu žinių iš Lietuvos. Pra- nių odos ligų. LEGU-

~ 1.0 Ointment nuteiks
jums pagelbų nuo nu
vargusių. perštamų ir

Paieškau brolio Apolinaro Nevio- niežianėių kojų. Ix-gulo
iš Ska- Ointment yra parduo-
parapi- damas po 75c., $1.25 ir

4 jos. Seniau yra gyvenęs So. Bostone. $3.50. Pirkite vaistinėse
(21) J** Pats ar Kas žino apie jį malonė- Chicagoje ir apylinkėse I

' kitę man parašyti, busiu labai dėkit-- arba atsiųskite money -'š
ga. Aš jau 3 metai, kaip esu našlė ir orderį į: 
prašau brolį atsišaukti. (17)

Kastancija Puzinienė 
20 Pond st., Norwood, Mass.

prižadėjo savo sūnų duoti už 
Toks anglu laikymasis karalių ant viso pasaulio, tu

rodo, kad faktiškai Palesti- rime pripažinti kad Jis bus vie- rašyti: Kazys Paužas <i7> 
Brooks, Altą, Canada.

t.es dėl mainierių streiko,
sistatvnva3! n.u" nos padalijimas jau yra nas karalius kaip ant dangaus Box

ymą. j. Dwarcin, pripažintas. Palestinoj jau ta’P ir ant žemės ir šalia jo ne- paieškarnnn i . . , • « r ta:__ iru.-Marion, Conn. vra f|vj atskiros valstvbė-š bus kitų Dievu nei kitu mokv- ros- Klemenso sūnaus kilęs
•; . I , , • 'T , • . marakų kaimo, Vabalninkukurios veda karą, o visa toj^- V,SO}’ !”os karalystes bus - 

sugaišintos.Mano Padėka
Gerbiamieji, “Keleivis , Jungtinių Tautų ašarojanti

lanko mane jau antri metai ?eima ZJU11 1 ?ventojios 
kas savaitę. Jis man patin- zemės peštynes ir liūdnai 
ka ir yra įdomus, nes daugiverk?kna’ nežinodama nei

William Shimkus 
1110 E. 76-th st.. 
Cleveland 3, Ohio.

(42)
LEGULO. Dept. 2. 

4847 W. 14t>» Street,
CICERO 50, ILI-

ljiwrer.ee


Puslapis Aštuntas

Vietinės Žinios
LIETUVIU KALBA NE
BUS DĖŠTOMzV MO

KYKLOSE
Massachusetts seimelis 42 

balsais prieš 25 atmetė bi- 
liaus sumanymą dėstyti lie
tuviu kalbą aukštosiose val
stijos mokyklose, jei 25 mo
kinių tėvai to reikalauja. 
Tokiu budu tas sumanymas 
atpuolė. Sumanymą buvo 
iškėlę vaikų tėvai, kurie bu
vo surinkę 25 tėvų parašus 
ir tas sumanymas buvo ra
dęs pritarimo Massachu
setts atstovų rūmuose, be: 
senatas dabar ji atmetė.

“GABIJOS” VAKARIENĖ
SUTRAUKĖ DAUG 

SVEČIŲ
Praeitą sekmadieni “Ga

bijos” choras turėjo šaunią 
vakarienę L. Pil. Draugijos 
svetainėje, kuri prisirinko 
pilnutėlė svečių. Vakarienę 
atidarė pirm. Fr. Rumskis, 
o jai vadovavo S. Kontau- 
tas. Kalbų nebuvo, išskyrus 
J. Mockaus prakalbėlę apie 
“Gabijos” praeiti. Atida
rant vakarienę ir paskui po 
vakarienės “Gabijos” cho
ras, vadovaujant J. Dirve- 
liui, padainavo virš dešim
ties dainų ir smagiai nutei
kė gausiai susirinkusius 
svečius.

Po vakarienės ir po gra
žių dainų svečiai dar ilgai 
linksminosi, iki pirmųjų 
gaidžių.

JONAS BUTĖNAS

Žinomas Amerikos lietu
vis dainininkas, ilgus metus 
dainavęs Kauno operoje, šį 
sekmadienį, gegužės 2 d. 
dainuos Lietuvių Radio kon 
certe, Bostone, Jordan Hali, 
3:30 vai. po pietų.

LIETUVIŲ RADIO VALANDOS

KONCERTAS!
SEKMADIENĮ,

Gegužės-May 2 d., 1918
3:30 Valandą Po Pietų

JORDAN HALL
Huntington avė., kamp. Gainsboro St., Boston, Mass.

Programą išpildys šie artistai-artistės:
Kauno Operos artistas Jonas Butėnas; šv. Kazimiero lie

tuvių par.. Worcester, Mass., mišrus ir moterų chorai; Bos- 
stono Lietuvių šokėjų grupės ansamblis; dainininkas Jonas 
Tamulionis iš Nashua, N. H. Dainininkams akompanuos p. 
Ameba Tataronytė,

Koncerto Rengimo Komiteto pirmininkas Dr. Antanas L.
Kapočius nuoširdžiai kviečia visus iš anksto įsigyti tikietus 
ir koncerte dalyvauti.

Tikietų kainos: $1.20 ir $1.80, priskaitant valdžios tak
sas. Visos sėdimos vietos rezervuotos.

Lietuvių Radio Valanda Įvyksta šeštadieniais nuo 1:15 
vai. po pietų ir sekmadieniais nuo 10:30 vai. rytą iš VVESX 
stoties. Salem. Mass.

Visais siu radio programų ir koncerto reikalais kreipki
tės pas Lietuvių Radio Valandos vedėją ir pranešėją adresu: 
Antanas I . Kneižys, 3(»K \V. Broaduay. S. Boston 27, Mass.

CAMBRIDGE JAU TURI 
MAJORĄ

Cambridge miesto taryba 
praeitą penktadienį išrinko 
Michael J. Neville miesto 
majoru. Per tris su puse mė
nesius miesto taryba nie
kaip negalėjo išrinkti majo
ro, nė vienas kandidatas 
negalėjo gauti reikalingos 
daugumos. Dabar, po 1321 
“balotavimo” majoras iš
rinktas.

Cambridge miesto tary
ba susideda iš 9 narių ir tų 
narių tarpe buvo keli kan
didatai į majorus, todėl nė 
vienas iš jų negalėjo gauti 
reikalingos daugumos. Bet 
dabar miesto tėvai išgirdo, 
kad Massachusetts guber
natorius rengiasi pravesti 
seimelyje įstatymą ir pa
skirti majorą be miesto ta
rybos. Tas ir privertė mies
to tėvus galų gale susitarti 
ir išrinkti vieną iš savo’ tar
po majoru. Taip ir pasibai
gė visoj Amerikoj jau pa
garsėjęs Cambridge majo
ro rinkimas.

Šį Penktadienį J ūdom i Pa
veikslai Dorchestere

Dorchesterio L. Pil. Kliu- 
bas šį penktadienį, balan
džio 30 d. rodys judomus 
paveikslus savo patalpose. 
1810 Dorchester avė.. Dor
chestere (netoli Ashmont 
Station). Pradžia 8 vai. va
kare. Prašome visus atsilan- 
kvti.

Mirties Bausmės Biiius 
Vetuotas

Musų valstijos seimelis 
priėmė bilių, kad išnešant 
sprendimus “pirmo laipsnio 
žmogžudystės” bylose pri
siekusieji (džiurės) turėtų 
teisę pasiūlyti teisėjui ne
taikinti prasikaltėliui mir
ties bausmę. Pagal dabar 
veikiantį įstatymą, jei žmog 
žudystė yra “pirmo laips
nio”, tai automatiškai seka 
mirties sprendimas. Kadan
gi dažnai prisiekusieji at
randa tokiuose prasikalti
muose “švelninančias ap
linkybes", tai jie nenorėda
mi išnešti mirties sprendi
mo, žmogžudystę skaito 
“antro laipsnio”.

Šį pirmadienį valstijos 
gubernatorius tą įstatymo 
pakeitimą vetavo. -Jis sako. 
kad naujasis biiius faktiš
kai siekia panaikinti mirties 
bausmę žmogžudystės bylo- 

„ se, o todėl jis jam negali 
pritarti.

KELEIVIS, SO. BOSTON

ŠVELNAUS VEIDO JAUNAS ŽMOGŽUDYS

Paveiksle parodytas jaunas, 17 metų jaunikaitis, Ar- 
thur McGillvary, kurs, pagal Bostono policijos pra
nešimą. prisipažino nužudęs 32 metų moteriškę Do- 
rcthy Corndell Brennan. Moters kūnas, baisiai suža
lotas. buvo atrastas paslėptas Bostono South Chan- 
nel. Jauniklis, policijos tardomas, prisipažino mote
riškę nužudęs ir pasisakė, kad vienas buvęs kalinys 
jam padėjo nužudytos moters kūną paslėpti. Tas jo 
pagelbininkas irgi jau suimtas ir patvirtino to jauno 
žmogžudžio parodymus.

CUKERNĖS STREIKAS 
TĘSIASI, DERYBŲ NĖRA

Cukraus “Domino” dirb-

Harvarde Kalbėjo Gerhard 
Eisler

Pirmadienio vakare “pa
žangus” studentai surengė 
prakalbas Harvardo jnoks- 
lainėje, kur kalbėjo vokie
čiu komunistas Gerhard

Serga Tarnas Firavičius
“Keleivio” skaitytojas”

Thomas Firavičius, 169 M 
st., So. Bostone, kovo 31 d.; Pasisekė
smarkiai susirgo ir turėjo Vietinio BALF skyriaus 
vykti į ligoninę, kur buvo praeitą savaitę pravestas 
padaryta operacija. Dabar • drabužių vajus tremtiniams 
ligonis jau namuose ir svei- davė geras pasekmes. Su- 
ksta. rinkta daug ir gerų drabu-

Visy aukavusiųjų var-
RAD1JO PROGRAMA dų gal jr neteks sužinoti.
Lietuvių Radio Korpora- nes daugelis žmonių drabu-

“Keleivio” ofisą buvo atga
benta nemažai drabužių, o 
ponia A. Januškevičienė 
mums praneša, kad ji priė
mė iš Mrs. Korsakienės, 
Dorchestery, tris didelius 
rišulius su gerais vaikučių 
drabužiais.

tu v ės streikas, kur streikuo
ja virš 600 darbininkų, jau 
tęsiasi keturios savaitės. 
Streikas prasidėjo kovo 30 
d. ir iki šiolei darbdaviai 
nerodo jokio noro ne tik su
sitarti. bet nenori ir derėtis. 
Paskutiniame unijos narių 
susirinkime darbininkai bu
vo painformuoti, kad strei
kas gali užsitęsti. Laukia
ma. kaip baigsis tos pačios 
kompanijos darbi ninku 
streikas Brooklyne. Dėl 
streiko daugelis darbininkų: 
atsidūrė dideliame varge,! 
bet svyravimų nėra. Visų 
nusistatymas yra tęsti darb-. 
davių užkartą streiką, iki 
priimtino susitarimo.

Sandaros Moterų Kliubas 
Rengia Whist Party

Šį šeštadienį gegužės 1 d. 
Sandaros moterų kliubas 
rengia vvhist party Sanda
ros svetainėj. 124 F st., So. 
Bostone. Pradžia 7:30 vai. 
vakare. Gautas pelnas bus 
skiriamas pasiuntimui mai- 
?t« > badaujantiems lietu- 
viams Europoje- Rep.

Puikiausias Laikas Lankyt 
Arboretum ’

Bostono gražus botanikos 
sodas, vadinamas Amold 
Arboretum. dabar jau pasi-i 
puošė daugybe žiedų ir var
gu kada atrodo gražesnis, 
kaip pavasario žiedais pa-; 
sipuošęs.

Metodistų Bažnyčios Su
važiavimas

Šią savaitę Bostone vyk 
ta pasaulio metodistų baž
nyčios suvažiavimas. Jame 
dalyvauja 66 metodistų vys
kupai iš 50 kraštų ir atsto
vauja 21 milioną pasaulio 

■metodistų. Suvažiavimas už- 
itęs iki gegužės 7 d.

, |

Mažti Dalyvavo Nominaci- 
niuese Balsavimuose
Du su puse milionai bal

suotojų turėjo teisę šį ant
radienį mesti savo balotus 
republikonų ir demokratų 
partiįų delegatų rinkimuo
se į Philadelphijos konven
cijas. Bet kadangi balsuoto
jai negali pasisakyti, kokius 
kandidatus jie pageidautų 
išstatyti į prezidentus, o tik
tai gali išrinkti delegatus į 
konvencijas, tai labai ma
žas nuošimtis turinčių teisę 
dalyvavo balsav’muose.

Tik demokratų partijoj 
ėjo gana gyvos rietenos 
tarp majoro (’urley “maši
nos” ir jo priešininkų, bet 
ir tas publikos nejaudino.

ši PENKTADIENI C. G. 
ŠARKIUTĖS DAINŲ

REČITALIS
Jauna lietuvaitė daininin- 

ė. Charlotte Geraldine
< •; k-šarkiutė, šią vasarą 

baigia konservatoriją ir šį 
. aktadienį, balandžio 30 

b S: 15 vai. vakare dainuos 
ia n>ervatorijos išleistuvių 
vakare, konservator i j o j e,
IT.nvn salėje. įėjimas vi-; 
. i.. :s laisvas.

■Jaunoji dainininkė jau 
yra j asirodžiusi ir lietuviš

ki publikai, kada ji pernai 
a p ričio mėnesį dainavo 

p-nies IVaškienės surengta
me m)kių ir dainų vakare. 
Tada jauna lietuvaitė pa
sirodė. kaipo puiki daini-. 
i.inkė, su gražiu ir išlavin
ti lyrinio soprano balsu.

■Jauna dainininkė 1944; 
metais baigė Norton aukš
tąją mokyklą ir tą pat ru
denį įstojo į konservatori-į 
ją. o dabar mano vykti į' 
Nevv Yorką toliau lavintis; 
ir. jei sąlygos leis, mano vy- į 
: ti ir į užsienį. Ji yra duktė 
prof. John W. Shork iš 
Chestnut Hill.

Eisler, paleistas laikinai po cijos programa ateinantį ne- 
kaucija iš kalėjimo. Eisleris dėldienį iš W0RL stoties, 
sakėsi esąs “auka krimina- 950 kilociklių, tarp 9:30 ir 
linių machinacijų". Kada 10:30 ryto bus tokia: 
kas tai iš publikos paklausė,
kaip jam eitųsi Rusijoj,
Eisleris atsikirto, kad Rusi
joj yra teisiami tiktai reak
cininkai, o ne tokie antifa
šistai, kaip jis.

Vakacijų Biznis Vertas
750 Milionų tion, Lithuanian Program,

Vakacijų biznis Naujo- 216 Tremont st., Boston, 
sios Anglijos viešbučiams ir Mass., pranešdami savo įs- 
poilsio vietoms duos šiais pūdžius, o skelbimus prašo- 
metais 750 milionų dolerių me siųsti į 502 East Broad- 
pajamų. ' " vvay, So. Boston 27, Mass.

Mokytojas Duoda Gerą Patarimą

1 Muzika 1 Geriausias pamokas šitoj sn-
2 Dainininkės Albina Bu-!ty duoda profesionali muzikos

cevrich ir Frances Palionis P*
iš So. Bostono.

3. Pasaka apie Magdutę.
Po programos parašykite C. 

savo įspūdžius ir nusiųskit THree ARTS STUI)IO. 
šiuo adresu: WOKL Sta- 4g0 sU Boston. Mass.

Tel. KENmore 3571

“Aš žinau, kaip aš susitvarkysiu su mano vaikais. Liūdna 
yra žiūrėti, kaip gabus aukštosios mokyklos mokiniai turi 
vėliau imtis menko darbo dėl neturėjimo pinigų siekti aukš
tojo mokslo. Aš noriu geriau aprūpinti mano vaikus. Aš ne
uždirbu daug pinigų, bet kiekvienas doleris, kurį tik aš ga
liu atlykinti, eina į Mutual Savings Banką mano vaikų iš
mokslinimui”. Apsaugokit jūsų vaikų ateitį tuo išmintingu 
budu. Atminkit, taupumas yra šeimos laimės pagrindas. Ka
da atidarote banke taupymą sąskaitą žiūrėkite, kad žodžiai 
“Savings Bank’’ arba “Institution for Savings” butų banko 
pavadinime.

8 Šiurpulingi
Subatos Įdomybės

THE GOVERNOR’S HANDICAP
Treigiai ir senesni. Visa Mylia. Dar ?10,rtOO 

Double Baigias 1 :40Stt f/ou at
Suffolk Sowns,

POST TIME

V

No. 17 Balandžio 2S d.. 1918 m.

DALYVAUJA LIETUVIŲ RAD1O KONCERTE

Panelė Amtelia Tataronytė, žinoma Amerikos lietu
vaitė muzikos mokytoja, pasižymėjusi pianistė ir 
chorvedė, akompanuos solistams Jonui Butėnui ir Jo
nui Tamulioniui Lietuvių Radio Valandos koncerte 
sekmadienį, gegužės-May mėn. 2 dieną 3:30 vai po 
pietų, Jordan Hali, Bosion’e.
Drabužių Valus Gerai žius atgabeno ir nepaliko

savo adresų. Tarp kitko į

MUZIKA 
Dainavimas ir Pianas

ms, kuri turi įgijus muzikos 
mokslo laipsnius A. B. ir M. A. 
Kreiptis į jos muzikos mokyk-

Namų, ELlot 8222

l)R. D. PILKA
. Ofiso Valandos: non 2 iki 4 

ir nuo 7 iki 8

546 BROADWAY
SO. BOSTON. MASS. 

Telefonas: SOUth Boston 1320

TRObridge 633«

Dr. JoJm Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandom: 2-4 ir 6-8 

Nedaliomis ir šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto

278 HARVARD STREET 
kamp. Inman St, arto Central 8< 

CAMBRIDGE, MASS.

ToL ŠOU 2805
DAKTARAS

L L. Pašakarnis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakar*

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dtoM

447 Broadway
SO. BOSTON, MASS.

DR. G. L. KILL0R1
18 Tremont SU Rimbai Building 

Kambarys 205
BOSTON. Tlef. Lafayette 2371 

arba: Somerset 2044-J ___
SPECIALISTAS KRAUJO, INKŠTI 

IR NERVŲ LIGŲ 
Darė Kraujo Patikrinimą

Valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vak. kasdien 
Nadėliom, nuo 10 ryto iki 1.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI X
PERKRAUS- k

TYTOJAI [I A

Perkranstom

Saugi priežiūra, kaina prieinama
126 BROADWAY.

SO. BOSTON. MASS
Tai. SOUtb Etoeton 461»

APSIDRAUSK NUO LI
GOS IR NELAIMĖS

Už $12 per metus gausi li
goje $25 pašalpos savaitei

Visais insurance reikalais 
kreipkitės į (33)

BRONIS KONTRIM 
598 East Broadway,
So. Boston, Mass.
Tel. SO 8-1761 ir 

SO 8-2483

Ar Manai Taisyti Namą?
Kreipkitės pas mus,—patarsime 

Jau Turime Visokio Tavoro

Ftood Square 
H ar dw ar e C o.
A. J. ALEKNA, Prop.

628 E. Broaduav. So. Bostone 
Tel. ŠOU 4143

Expert Watch Repairing 
3 to 7 Days Service

Ketvirtis and Co.
VVatches - Jewelrv - Diamonds 
Radios - Electrical Applianceo

BORIS BEVERAGE CO.

220 E Street, South Boston
Pristato toniką, vyną ir viso

kios rūšies alų baliams, vestu
vėms į namus ir sales. (->

Savininkai:
Juozas Arlauskas ir 

Juozas Skenda lis.
Telef.: ŠOU 3141.

Tel. ŠOU 2712 arba BIG 9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
Vartoja vėliausios konstrukcijos 

X-RAY Aparatą 
Pritaiko Akinius

VALANDOS: nuo 2-4 nuo 7-8 
534 BROADWAY,

SO. BOSTON, MASS.

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE * INSURANCE

409 W. Broadway
SOUTH BOSTON. MASS

Office Tel. So. Boston 0948
Res. 37 ORIOLE STREET 

West Ros būry, Maaa.
Tel. Parkway 1233-W




